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No dia 7 de dezembro de 2013 aconteceu na Igreja 
Batista Independente de Orlândia SP o último 
encontro regional de jovens das igrejas batistas 

fundamentalistas da região Nordeste Paulista. O pregador 
foi o obreiro de Nuporanga SP Aluísio Frasão que deverá ser 
ordenado no início de 2014 em Orlândia SP.  Participaram 
do evento cerca de cem jovens das igrejas de Orlândia SP, 
Batatais SP, Bebedouro SP, Barretos SP, São Sebastião do 
Paraíso MG, Nuporanga SP e Morro Agudo SP. Em 2014 
haverá o Acampamento Conexão Jovem na Páscoa e novos 
encontros regionais nas igrejas.

Em  u m  c u l t o 
m i s s i o n á r i o 
especial na Igreja 

Batista Bíblica em Jardim 
Adriana, Guarulhos SP, no 
dia 14 de dezembro de 2013, 

Em reun ião  da 
Diretoria da AMI 
–  A s s o c i a ç ã o 

Missionária Independente no 
dia 13 de dezembro de 2013, 
foi feito um balanço das 
atividades desenvolvidas 
desde a realização do último 
congresso. A transição na 
área administrativa sempre 
acarreta muito trabalho e 
acertos de detalhes, mas 
praticamente tudo está 
nos trilhos. De acordo com 
o presidente, Pr. Renato 
Sá Barreto Neto, 2014 
será de muito trabalho e 
a expectativa de novos 
projetos sendo iniciados.

En t re  o  cong resso 
realizado no meio do ano até 
o fi nal de 2013, cinco novos 
projetos foram aprovados: 

Temos a grata satisfação de comunicar aos 
amados irmãos que o Seminário Batista Logos 
(SEBARSP), a partir do dia 17 de fevereiro de 

2014, dará início a um curso específi co de missões. As aulas 
serão no período noturno e com dois anos de duração no 
Brasil, com ministrações teóricas e práticas. 

Os alunos após o término do curso poderão fazer um 
estágio de um ano na Bolívia. Todos os que tiverem chamada 
missionária estarão trabalhando naquele país, sendo treinados 
e avaliados por missionários que trabalham naquele campo. 

Quem poderá fazer o curso? Todos os que tiverem 
chamada missionária, pastores, mobilizadores de missões, 
irmãos que queiram montar secretarias de missões e irmãos 
em geral que desejam ampliar a sua visão missionária.

O endereço do Seminário é o seguinte: Seminário 
Batista Logos. Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2747 
- Jabaquara - São Paulo - SP CEP 04309-011. Fone/Fax: 
(11) 3331-5463 / (11) 3223-4928.

Graças ao nosso bom Deus “A Grande Caravana 
para a Terra Santa” de 15 a 30 de novembro de 
2013 aconteceu e foi uma grande bênção. Deu 

tudo certo do começo ao fi m. O Senhor foi fi el em todo o 
tempo. O grupo tinha 21 pessoas de várias partes do Brasil. 
Foi uma experiência maravilhosa passar pelo Egito (3 noites), 
pela Jordânia (3 noites), Israel (7 noites), e Turquia (1 noite). 
Fomos impactados com tudo o que vimos nestes 4 países 
que são fantásticos e que tem muito a nos ensinar. Agradeço 
a todos que oraram por mim e pela Caravana. (Pr Ricardo 
Marques de Brito - Missionário entre os Árabes Muçulmanos 
residentes no Brasil através da AMI). Para entrar em contato 
use o e-mail: pricardomb@hotmail.com ou os telefones: 
(11) 96516-8772 (OI); (11) 99926-1113 (VIVO). Na foto o Pr. 
Ricardo em frente a Mesquita Azul em Istambul na Turquia.

A revista Estação 
Missões já está 
sendo enviada 

aos colaboradores através 
do correio. Se você ainda 
não enviou seu cupom, 
faça-o através do e-mail da 
MBAM que é a mantenedora 
da revista: missaombam@
yahoo.com.br, ou entre em 
contato pelos telefones (16) 
3761-0749, (16) 99192-1440 
(Claro) e 98121-4101 (TIM) e 
fale com Pr. Carlos Moraes.

No dia 4 de janeiro 
houve um momento de 
consagração da revista em 
Guarujá com a presença de 
alguns irmãos e na edição 

Encontro de Jovens

Arevista Estação 

Estação Missões Igreja em Guarulhos envia 
seu pastor e recebe outro

foi realizado o envio do pastor 
da igreja, João Camargo de 
Vasconcelos Filho para o 
campo missionário ao mesmo 
tempo em que foi ofi cialmente 
empossado o novo pastor, 

Manoel Adilson Lourenço de 
Oliveira que já está na igreja 
desde o dia 2 de agosto de 
2013 juntamente com sua 
esposa Lucidalva e as fi lhas 
Manuelly e Lucielly.

Pro je to  Brodowsk i  SP 
com o Pr. Gilberto Marcos 
Mota Basílio; Projeto de 
Evangelização de Árabes 
com Pr. Ricardo M. Brito; 
Projeto Machali – Chile com 
Pr. Valtair de Oliveira; Projeto 
Mococa SP com Pr. João 
Camargo Vasconcelos Filho 

e Projeto ITV – Instituto 
Transformando Vidas para 
fi ns de divulgação. Além dos 

Missão AMI começa 2014 com novos projetos

Escola de Missões 
Transculturais

Istambul - Turquia

novos projetos aprovados, 
a Diretoria aprovou três 
mudanças em projetos. O Pr. 
Tomé Lopes dos Santos está 
deixando o campo baiano 
onde fundou três igrejas e 
indo para o ABC Paulista 
em uma nova fase de seu 
ministério de implantação 
de igrejas. O irmão Peterson 
Matheus Dias estará saindo 
de São Paulo, para o Projeto 
Peroba AL. O Pr. Josué 
Amaral da Silva está deixando 
Presidente Prudente SP indo 
para Manus AM. 

Continua na Pág. 3

Pr.  João assumiu a 
liderança da IBB Jd Adriana 
ainda congregação em 
setembro de 2008. A  princípio 
apenas como apoiador do 
trabalho que tinha o Pr. 
Benedito Juliare como titular 
por ser congregação. Depois 
dos trâmites normais, em 
janeiro de 2010 foi realizado 
o culto de emancipação da 
IBB em Jardim Adriana e 
João passou a ser seu pastor.

Logo em março de 2010 
foi implantado a Promessa 
de Fé para Missões e 
as ofertas missionárias 
tr ip l icaram. Na mesma 
conferência Pr. João lançou 
o desafio para a compra 
de um imóvel para a igreja 
no valor de R$ 280.000,00. 
Era um sonho, mas ele se 
realizou. Mesmo com um 
caixa vazio, o coração da 
igreja se encheu de fé e hoje, 
em menos de três anos pela 
graça de Deus, a igreja tem 
o seu local de culto.

Continua na Pág. 3

de fevereiro daremos maiores informações. Convidamos a 
todos os irmãos a se unirem a nós na divulgação. Precisamos 
alcançar o maior número possível de apoiadores. 

Elizeu Reder recomenda 
a revista Estação Missões
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“Até um relógio parado está certo duas vezes por dia. Após 
alguns anos, pode vangloriar-se de uma longa série de sucessos.”

Marie Von Ebner 2
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Na segunda semana de dezembro de 2013 
recebemos em casa uma correspondência 
indesejável: “Notifi cação da Autuação por Infração 

à Legislação de Trânsito”. Pior, na classifi cação a autuação foi 
considerada grave acarretando cinco pontos na CNH: “Transitar 
em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20%”. 

Logo que a notif icação foi aberta vieram os 
questionamentos: De quem foi a culpa? Da Legislação? 
Do radar escondido? Da pressa? Pode ser de qualquer um 
desses, e até de todos juntos, menos do motorista que, 
como sempre acontece, tem uma boa explicação, uma 
justifi cativa para dizer: “A culpa não é minha!” 

Já foi dito por alguém, com humor e precisão, que 
“o gene Pinóquio está no genoma humano e é pior que 
Lúpus”. Negar a culpa e mentir é inerente ao ser humano. 
Válvula de escape das pressões da vida e praticada 
desde tempos imemoriais, a transferência de culpa 
institucionalizou-se com Sigmund Freud na sistematização 
da psicanálise. Desde então essa doutrina da justifi cativa 
tornou-se inerente ao ser humano.

Percebemos sua aplicação desde as coisas corriqueiras 
do dia-a-dia, até as mais graves levadas aos tribunais. Não 
é só o motorista que nunca admite a culpa no acidente e na 
multa de trânsito, ou o aluno que tem baixo aproveitamento 
na escola, e os pais lançam a culpa no professor ou no 
sistema educacional e assim por diante. O grande perigo 
na atualidade é que até em casos mais graves como na 
perversidade de um psicopata, advogados apoiados na 
psicologia começam a justifi car criminosos transferindo a 
culpa para os pais que rejeitaram o fi lho na infância.

Assistimos pela mídia, a uma espécie de ensaio geral 
dessa tendência nociva de amenizar o mal transferindo a 
culpa. O que antes não passava de especulação fi ctícia em 
novelas e fi lmes agora vai se tornando rotineiro na vida real. 
O que se pretende é óbvio: fazer-nos crer que ninguém é 
mau por natureza. A maldade depende das circunstâncias, 
como por exemplo, o processo educacional. 

No ano passado, em uma entrevista concedida à 
revista Veja (edição 2335, de 21/08/2013) o psicólogo 
estadunidense Philip Zimbardo, Prêmio Nobel de Psicologia 
declarou que “pessoas que cometem atrocidades não se 
encaixam em uma análise ‘normal’ da natureza humana.” 
Na mesma entrevista citando Freud, Zimbardo disse 
que “todos nós carregamos um componente que incita a 
maldade” dando a entender que esse é um lado obscuro 
da natureza humana que, dependendo das circunstâncias, 
pode ou não vir à tona. De certa forma, essa afi rmação 
acaba colocando em cheque uma tese da psicologia que 
defende que ninguém é mau por natureza.

Criminalistas e estudiosos da natureza humana afi rmam 
categoricamente que sob forte pressão qualquer pessoa pode 
cometer atos que em condições normais não seriam praticados. 
Combina com o ensino bíblico de que temos uma natureza 
pecaminosa, ou seja, ninguém é bom. A questão da culpa é 
tão real que a negação da mesma e a tentativa de justifi cá-la 
ou transferi-la são por mesmo, prova da sua existência.

A culpa tem origem na Queda. Desde que Adão e Eva 
pecaram o escape foi jogar a culpa em alguém. Na psicologia 
ou nas religiões, a tentativa de negar a culpa anula o efeito 
da Graça de Deus, pois é o reconhecimento da culpa que 
propicia a solução, o perdão através do sacrifício de Cristo.

A pregação do evangelho deve levar o culpado à 
confi ssão e não às justifi cativas. O alvo não é levar o 
pecador a se defender, mas a se render não importando a 
circunstância que o levou a pecar. Quando entendemos que 
a confi ssão do pecado não é um modo de informar Deus, 
mas de concordar com Ele que já sabe todas as coisas, 
nos leva ao temor e ao mesmo tempo ao arrependimento.

A única transferência de culpa que funcionou na história 
da redenção foi aquela que transferiu a minha e a sua 
culpa para Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados. 
A punição contra o pecado é a morte (Rm 6:23). A morte 
que Cristo morreu em nosso lugar. Portanto, o Calvário é 
o único lugar onde podemos fi car livres da culpa!

Fico impressionado 
com a capacidade 
de algumas pessoas 

ao superarem as situações 
difíceis na vida. É o tipo de 
gente que tem motivação forte, 
contagiante e não desiste. 
Elas não se abalam quando 
perdem dinheiro, quando 
fi cam doentes, quando estão 
sozinhas. E quando estão 
em boa situação financeira 
ou numa boa posição no 
emprego, o sucesso não lhes 
sobe a cabeça.

Veja esses exemplos: 1. 
Nelson Mandela (após 26 anos 
encarcerado, saiu da prisão 
para se tornar presidente 
da África do Sul); 2. Joni 
Eareckson Tada (após bater 
a cabeça num mergulho aos 
18 anos, ficou tetraplégica. 
A partir de então começou 
a pintar com a boca e a dar 
palestras motivacionais); 
3. Lars Grael (teve a perna 
direita decepada e continuou 
ganhando competições nas 
corridas de barco a vela). 

Poderia fazer uma lista 
extensa, mas gostaria de 
destacar o apostolo Paulo, 
citando apenas os dados 
em F i l i penses  cap i tu lo 
4 .  E le  e ra  agradec ido . 
A p r e n d e u  a  d e p e n d e r 
de Deus e a demonstrar 
contentamento  para com 
a sua igreja mantenedora.  
Ás vezes, vemos os outros 
como fazedores de tarefas 
e não como seres humanos. 
É uma pena quando não 
reconhecemos, não damos 
o feedback, achamos que 

A culpa não 
é minha!

Alvos para 2014
afetaram seriamente a vida 
espiritual de seus filhos, 
pois na adolescência e 
juventude, eles irão precisar 
da igreja para mantê-los 
protegidos da prostituição, 
das drogas e das más 
amizades.  Mui to  mais 
importante que a educação 
acadêmica é a educação 
religiosa que insere caráter 
e autodisciplina na vida 
de nossos filhos. Todavia, 
há pais que desprezaram 
a importância da igreja 
em 2013 e priorizaram o 
descanso, a diversão e 
os amigos do mundo em 
detrimento da Casa de Deus. 

Os brasileiros passam, 
em média, sete horas por 
dia em frente à televisão 
(sem mencionar o tempo 
ocioso com outros aparelhos 
eletrônicos), enquanto não 
têm tempo para ler a Bíblia 
e de orar a sós com Deus 
ou com a igreja. Tempo é 
uma commodity espiritual 
em falta nos dias de hoje. 
Assim como faltou petróleo 
nos anos setenta, levando 
o mundo à insegurança e 

caos fi nanceiro, agora, falta 
tempo por parte dos crentes, 
levando suas igrejas ao 
marasmo e ostracismo. Por 
detrás do desperdício de 
tempo, jazem os prazeres da 
carne que invertem os bons 
valores e as prioridades de 
Deus para a vida do ser 
humano. 

Nos últimos dez anos, 
a renda dos brasileiros 
aumentou cerca de 90% 
para a classe mais pobre 
e  cerca  de  16% para 
a classe mais r ica. Ao 
mesmo tempo, as doações 
f i lantrópicas (podemos 
incluir os dízimos e ofertas) 
diminuíram de acordo com 
artigo publicado pela revista 
VEJA.  O dinheiro tem sido 
gasto com bens materiais, 
passatempos e viagens. 
P s e u d o e v a n g e l i s t a s 
c o n s e g u e m  a r r a n c a r 
dinheiro das pessoas com 
promessas espalhafatosas, 
mas igrejas sérias estão 
sofrendo com a falta de 
generosidade do povo de 
Deus. A era da bonança 
financeira está acabando, 

mas aqueles que lançaram o 
seu dinheiro na obra de Deus 
hão de reavê-lo com juros e 
correção monetária: “Lança 
o teu pão sobre as águas, 
porque depois de muitos 
dias o acharás” (Eclesiastes 
11:1). 

Nossos  a l vos  pa ra 
2014: escolher nossos 
representantes políticos, 
pensando no bem da família 
tradicional, direito à vida e 
liberdade religiosa; defender 
e proteger nossa família 
através dos ministérios da 
igreja local; doar nosso 
tempo e talentos para a 
obra de Deus e sustentar a 
obra de Deus com os nossos 
dízimos e ofertas. Ainda que 
não faça parte da lista de 
nossos alvos, talvez este 
seja o nosso último ano sobre 
a face da terra. Vivamo-lo 
como verdadeiros fi lhos de 
Deus: “Faze-me conhecer, 
SENHOR, o meu fim, e a 
medida dos meus dias qual 
é, para que eu sinta quanto 
sou frágil” (Salmo 39:4). 

Visite o site do TBM:
www.tbm.org.br

Ensina-nos a contar 
os nossos dias, 
de tal maneira 

que alcancemos corações 
sábios” (Salmo 90:12). Se 
pudéssemos, apagaríamos 
os erros do passado, mas 
não podemos. Todas as 
nossas decisões geram 
consequências pessoais 
e  s o c i a i s  q u e  s e r ã o 
ceifadas no presente e, 
principalmente, no futuro. 
Por exemplo, em um país 
democrático, a maioria elege 
os seus governantes, mas 
a minoria, que votou em 
outros candidatos e partidos, 
também será governada por 
políticos com os quais não 
está de acordo. Quando um 
governo eleito se demonstra 
corrupto e retrógrado, o voto 
das urnas não pode ser 
revogado, mas o mesmo 
erro não precisa ser repetido 
nas próximas eleições. Ou 
seja, as nossas decisões, 
mesmo pessoais, afetam a 
todos. 

Os pa is  que fo ram 
omissos para com a igreja 
local no ano que findou 

“

Missionário por excelência
é obrigação o cuidado do 
nosso pai, mãe, voluntário, 
funcionário e outros ligados a 
nós. Facilmente acostumamos 
e não demonst ramos a 
gentileza pelos serviços ou 
atos que nos benefi ciam como 
Graça de Deus a nosso favor.  
Em suas palavras: “Aprendi 
a viver contente em toda e 
qualquer situação.” Sua vida 
não floresceu num paraíso 
maravilhoso como a i lha 
de CARAS. Ele passou por 
grandes necessidades. Ele 
sabia o que era fome, sede, 
frio, nudez, prisão, açoites, 
tortura mental e perseguições.

Vejam a diferença quando 
a Bíblia fala e do que às vezes 
ouvimos de pessoas que se 
dizem evangélicas: Enfatizam 
vitórias, sucessos, triunfos e 
conquistas... Querem o céu 
aqui na Terra, mas não temos 
essa promessa. Paulo nos 
ensina  a flexibilidade, como 
disse Charles Swindoll, “No 
ioiô da vida é essencial saber 
fl exionar”. Ele podia comer um 
gostoso churrasco na semana, 
e ainda assim saborear cachorro 
quente no dia seguinte.  

Os bens materiais devem 
ser vistos sempre como 
dons de Deus e nunca como 
substitutos de Deus. Nosso 
contentamento deve estar 
em Deus mais do que nas 
dádivas de Deus. O doador 
é mais importante do que a 
dádiva. O contentamento de 
Paulo não está em coisas ou 
circunstâncias. A base do seu 
contentamento é Cristo e não 
o dinheiro. Para ele o ser é 

mais importante do que o ter. 
Para algumas pessoas 

a prosperidade causa mais 
dano do que benefício. Sobe 
a cabeça, como aqueles da 
igreja em Laodicéia, diziam: 
“Estou rico e abastado e não 
preciso de coisa alguma, e 
nem sabes que tu és infeliz, 
sim, miserável, pobre, cego e 
nu “– Ap 3.17

Ele era Motivado por 
valores eternos. Sua maior 
alegria não foi receber o 
donativo enviado pela igreja, 
mas saber que os dividendos 
espiri tuais daquele povo 
aumentariam por conta da 
generosidade.  Fala sério! Não 
dá para realizar Assistência 
Social, atuar em casas de 
recuperação ou orfanato sem 
a presença de um generoso 
apoio fi nanceiro que vem dos 
corações movidos por amor 
a Deus, por compromisso de 
abençoar outros.

Hoje, há muitos obreiros, 
pastores e missionários atrás 
do dinheiro do povo e não 
interessados no pastoreio. 
Estão mais para mercenários 
do que missionários. Já foram 
denunciados como “obreiros 
fraudulentos e gananciosos.” 
São “pastores de si mesmos 
e não do rebanho de Deus.” 
Mas assim como não olhamos 
com desconfi ança para todos 
os médicos, advogados, 
professores só porque alguns 
são maus prof iss ionais, 
não significa que todos os 
obreiros pertencem a essa 
categoria, pelo contrário há 
homens e mulheres altamente 

recomendáveis, de caráter 
aprovado. 

Ele estava bem consciente 
que o sustento recebido era 
oferta feita ao Senhor. Ele 
entendia a atitude daqueles 
irmãos filipenses ao terem 
enviado o sustento a Roma. 
Essas ofertas subiram como 
aroma suave aos céus, 
antes  de serem dadas 
a ele, foram consagradas a 
Deus. A expressão “aceitável e 
aprazível a Deus” são termos 
ligados ao culto e ao sistema 
sacrifi cial do VT.

Em nossa época de 
produção industrial e todas 
as complexidades do mundo 
corporativo, pensamos que 
o mundo é uma máquina 
natural que gira, as empresas 
vão vender, os fornecedores 
enviarão o material, produtos 
serão feitos, mercadorias serão 
vendidas, nossos salários 
aparecerão como se tudo fosse 
uma grande engrenagem e 
Deus nem precisa intervir...  
Ele não vê assim, ele se 
alegra em Deus: “Alegrei-me, 
sobremaneira, no Senhor, 
porque vocês renovaram o 
cuidado para comigo.” Ele 
entende que o Senhor move 
os meios os recursos, o salário, 
a paga de o nosso trabalho 
chegar até as nossas mãos.

To d o s  n ó s  e s t a m o s 
sujeitos a enfrentar dissabores 
e experiências  terríveis, 
mas o que conta é a atitude. 
A at i tude de encarar os 
desafios sem empobrecer 
a alma. Temos a Graça da 
superação... Super-Ação!
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“A cada minuto que passamos com raiva, 
perdemos sessenta felizes segundos”.

 William Somerset Maughamexto3
Em meio a toda 

correria do Projeto 
Nosso Sonho, 

nome que foi adotado pela 
igreja para a compra da 
propriedade, Pr. João foi 
despertado para a obra 
missionária de implantação 
de novas igrejas. Em acordo 
com a igreja decidiu que 
seria enviado para Mococa 
SP para implantação de uma 
igreja. Pr. João ingressou na 
AMI – Associação Missionária 
Independente e começou a 
levantar o sustento com 
vistas a mudar-se para 
o campo em 2014. Tudo 
caminhou a passos largos 
e na primeira quinzena de 
janeiro do presente ano está 
de mudança. Ele já visitou 
47 igrejas nos estados de 

O destaque principal deste período fi cou para o 
Projeto Ásia que foi lançado com o intuito de 
sustentar missionários nativos de vários paí-

ses asiáticos. A revista Estação Missões que acaba de ser 
lançada pela MBAM – Missão Brasileira de Apoio aos Mis-
sionários publicou como matéria principal o Projeto Ásia. 
Para receber a revista entre em contato através do e-mail: 
missaombam@yahoo.com.br

Também na parte de divulgação o missionário Pr. Rob-
son Marcelo da Silva que está implantando igrejas em Goi-
ânia e região, passou a dar apoio na divulgação dos proje-
tos da missão através das suas conferencias missionárias.

As ofertas devem ser depositadas em uma destas con-
tas todas em nome de

Associação Missionária Independente 
(CNPJ - 60248465/0001-98):

Banco Bradesco - Agência 444-8 - C/C 81062-2
Banco Itaú - Agência 0623 - C/C 59596-4

Banco do Brasil - Agência 2890-8 - C/C 20919-8
Endereços da Associação Missionária Independente

Diretor Administrativo:
E-mail: missaoami@uol.com.br

Elizeu Reder (11) 2441-3588 (Fixo)
Celulares: (11) 99346-3747 (TIM) 

(11) 94655-5828 (OI)
E-mail do Elizeu Reder: ereder@uol.com.br

Correspondência:
Associação Missionária Independente

Caixa Postal 10
07112-970 - Guarulhos-SP

Presidente: Pr. Renato Sá Barreto Neto 
Tel. (11) 2441-4802 e 98235-7887 (TIM)

Coordenador de Missões: Pr. Carlos Alberto Moraes
Tel. (16) 3761-0749

Cel. (16) 991921440 (Claro) e 98121-4101 (TIM).

Divulgação: Pr. Robson Marcelo da Silva
Tel. (62) 3206-3732 

Cel. (62) 8201-4918 (TIM) e 9310-8203 (Claro).

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

Neste início de novo ano, precisamos discernir 
bem o tempo presente. |Quando se fala  em 
discernir o tempo presente, grande parcela do 

assim-chamado mundo evangélico entende que o assun-
to é de cunho profético, envolto numa interpretação de 
profecias bíblicas para os nossos dias.

Há várias palavras no hebraico e grego bíblico que 
são traduzidas pelo verbo discernir ou por seu  substan-
tivo –  discernimento. Dentre elas podemos destacar  os 
sinônimos: entender, discriminar, considerar, perceber, 
observar, fazer distinção, examinar, ser inteligente, ter 
prudência. (Salmo 19.12; Jonas 4.11; I Pedro  3.7; Efé-
sios 3.4; I Coríntios 12.10; Hebreus 5.14; Mateus  16.3; 
Lucas 12.56; Hebreus 4.12; Salmo 36.3). 

Discernir signifi ca balizar a maneira de pensar, a fé e a 
prática de vida a partir  da Palavra de Deus, confrontando 
com o que está acontecendo no mundo, a nossa volta e 
conosco. Signifi ca também distinguir o quanto temos sido 
infl uenciados por conceitos antibíblicos e voltarmos (arre-
pendimento) para o centro da soberana vontade de Deus. 
Paulo nos orienta: “Rogo-vos, pois, irmãos... não sede 
conformados com este mundo, mas sede transformados 
(voz passiva, modo imperativo) pela renovação do vosso 
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12.1,2).

Em tempos atuais com o surgimento de tantos absur-
dos teológicos, práticas eclesiásticas cada dia mais ex-
travagantes (recentemente foi publicado um convite para 
uma “balada tropical gospel, para que jovens venham dan-
çar e se divertir, a caráter) deturpações de textos bíblicos 
e inversões dos valores cristãos e éticos, é cada vez mais 
importante discernir os ataques e ações contrárias à  vida 
cristã. Muitas armadilhas aparecem em nossos dias,  ten-
tando nos desviar da centralidade de Cristo e da vontade 
soberana de Deus. Por isso há grande perigo em deixar-
mos  aberta a porta de nossa mente. É necessário termos 
critérios claros e convicção fi rme para rejeitar o que não 
é saudável e tomarmos decisões sábias. Esses critérios 
e convicções, somente adquirimos no relacionamento ín-
timo com Deus, buscando nas Sagradas Escrituras e na 
comunhão através da oração, compreender qual seja a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 

Com a atual confusão teológica emergente no meio 
evangélico brasileiro, tem sido cada vez mais difícil  com 
uma explicação simples, se dizer o que é um verdadeiro 
cristão. Por esse motivo não se distingue com facilidade 
as bases bíblico teológicas; não é possível saber exata-
mente  o que os evangélicos atuais crêem em relação a 
vários  pontos fundamentais da fé cristã como: o sacrifí-
cio de Jesus, regeneração, justifi cação, pecado, santifi -
cação, soberania, adoração, etc.  o sacrifício de Jesus, 
regeneração, justifi cação, pecado, santifi cação, sobera-
nia, adoração, etc, pois os temas mais proeminentes de 
hoje estão centrados no homem e suas demandas.

A superfi cialidade no estudo das Escrituras Sagradas 
causada pela extrema ocupação do tempo com outras 
coisas, em geral tem feito com que a interpretação bíbli-
ca seja delegada a líderes religiosos da teologia liberal, 
de uma hermenêutica moldada pela mente relativista, 
baseada em conceitos mundanos, ou ainda por linha 
doutrinária legalista. Algumas causas podem ser apon-
tadas: abandono do exame das Escrituras (Atos 17.11); 
ausência de refl exão bíblica (I Timóteo 4.15); conformis-
mo  (Romanos 12.2); passividade e medo.

Em meio a essa confusão teológica instalada  em gran-
de parte nos movimentos neopentecostais, cujo ranço tem 
invadido também e se feito sentir em muitas denominações 
tradicionais, podemos observar um declínio da fé em função 
da ascensão da descentralização de Cristo e da centraliza-
ção do homem  como motor de todas as coisas. Se de um 
lado a assim-chamada “teologia da prosperidade” coloca o 
homem e suas ambições no centro, fazendo de Deus um 
serviçal, de outro perfi l o misticismo medieval (ausência de 
fé bíblica e ênfase exagerada na experiência) busca na ex-
periência sensorial, sentir Deus. (Colossenses 2.23-3.1-3).

Onde as Escrituras não são cridas como infalível Pala-
vra de Deus inerrante, conceitos liberais e antibíblicos surgi-
rão para nortear as convicções, somado a tudo isso o mate-
rialismo gerando a secularização da vida. Pensemos nisso 
com profundo e sério discernimento neste tempo presente.

Discernindo 
bem o tempo 

presente

São Paulo, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais e Mato 
Grosso e está rapidamente 
levantando seu sustento 
fi nanceiro (Cerca de 70%) e 
apoiadores em oração.

A Igreja Batista Bíblica no 
Jardim Adriana hoje tem sua 
propriedade; tem condições 
de dar um sustento digno 
para o seu pastor; apóia 
mensalmente 12 projetos 
missionários e está enviando 
seu pastor para o trabalho 
missionário de implantação 
de novas igrejas. e já está 
com um novo Pastor: Manoel 
Adilson Lourenço de Oliveira 
que chegou a Guarulhos no 
dia 02 de agosto de 2013 
juntamente com sua esposa 
Lucidalva e suas fi lhas 
Manuelly (9) e Lucielly (1).

Para o culto de envio 
do Pr. João e posse do Pr. 
Adilson, foi convidado o 
Pr. Carlos Alberto Moraes, 
Coordenador de Missões 
da AMI e que conhece 
os dois pastores desde o 
tempo em que estudavam 
no Seminário Emaús.

Também estiveram 
presentes ao culto os 
pastores: Renato Sá 
Barreto Neto, Presidente 
da AMI acompanhado Para fazer contato com 

por. João Vasconcelos use 
os telefones: (11) 2851-4171 
e (11) 96327-1470 (OI). Por 
e-mail: prjoaovasconcelos@
gmail.com. 

Para saber mais acesse: 
w w w. p r o j e t o m o c o c a .
webnode.com ou facebook.
com/projetomococa.

Igreja em Guarulhos envia 
seu pastor e recebe outro

Missão AMI começa 2014 com novos projetos

O AMOR COMO 
ESTILO DE VIDA
Gary Chapman

Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.

com.br
Frase do autor: “Se pen-
sarmos no amor como 
um sentimento, fi care-
mos frustrados quando 
não pudermos despertá-

FANTÁSTICO 
VOL. 1

Edições 
Vida Nova

www.vidanova.
com.br

Agora é fácil e 
divertido ensi-
nar a Bíblia às 
crianças de 3 a 
6 anos na EBD 
e no Culto In-

fantil! Aqui, bem ao alcance das mãos, 
encontram-se 37 histórias bíblicas, 
brincadeiras, trabalhos manuais, artes, 
cânticos e orações. Todos os ingre-
dientes dinâmicos que você precisa 
para oferecer uma aula gostosa desde 
o primeiro minuto. Um livro insuperável 
de sugestões para ensinar a Bíblia aos 
seus alunos!

A NEUROSE 
DA RELIGIÃO
Tom Hovestol

Editora Hagnos
www.hagnos.

com.br
Zelosos em re-
lação às Escri-
turas. Escrupu-
losos em suas 
ofertas. Dedica-

dos a viver sem ser maculados pelo 
mal do mundo. Ardorosos na anteci-
pação da libertação de Deus. Cons-
cienciosos na obediência aos manda-
mentos de Deus. Essas afi rmações 
descrevem os fariseus. E elas tam-
bém retratam muito do que acontece 
hoje em nossas igrejas. Podemos ser 
os fariseus de hoje, e muito mais do 
que gostaríamos de admitir!

-lo em alguém. Mas quando descobrirmos 
que o amor é, sobretudo uma ação, estare-
mos prontos para usar as ferramentas em 
nosso poder para amar melhor”. Não há dú-
vida: o amor é a principal fonte de realização 
e felicidade de nossas vidas. Então, por que 
encontramos tanta difi culdade em dar e rece-
ber amor? Por que será que o convívio diá-
rio com nossos entes queridos muitas vezes 
acaba gerando frustração e insatisfação?

do Diretor Administrativo, 
irmão Elizeu Reder, mais os 
pastores Pr. Antonio Majela 
Pupin, Pr. Alexandre Bezerra 
Dutra, Cláudio Drosten, 
Benedito Juliare, Amadeu 
Juliare, Ricardo Marques 
de Brito e Abelírio Gouveia 
de Oste. 
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“Há pessoas que estão sempre atribuindo às circunstâncias aquilo que 
são. Não acredito nas circunstâncias. As pessoas que vencem neste 
mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e, se 

não as encontram, as criam.”George Bernard Shaw
4

SEMINÁRIO SOBRE CATOLICISMO ROMANO 7ª CONFERÊNCIA DE ACONSELHAMENTO to.mbam@yahoo.com.br e fale com o Pr. Carlos Alberto 
Moraes.

ROCHA ETERNA
O evangelista João Henrique, juntamente com sua 

esposa Silvana e a fi lha Anna Júlia servem ao Senhor 
através do Ministério Rocha Eterna. No início de 2013 co-
locaram vários planos diante do Senhor e ao terminar no 
fi nal de dezembro último, puderam dar glória a Deus pelas 
muitas vitórias alcançadas. Muitas almas renderam-se ao 
Senhor Jesus Cristo através da Pregação da Palavra de 
Deus nos presídios. Apenas para ilustrar, João destaca 
um telefone que recebeu de um jovem em dezembro que 
havia sido preso por muitos anos por mais de 20 homicí-
dios. Foi salvo e discipulado na prisão e sua vida mudou. 
Em liberdade com trabalho fi xo caso-se no fi nal de 2013. 
Muitas são as cartas que chegam das prisões agradecen-
do as bênçãos de Deus. Orem pelos missionários da Ro-
cha Eterna, pois os presídios constituem um campo de 
batalha intensa.

VARGEM BONITA MG

Programe para 2014 em sua igreja um Seminário Sobre 
Catolicismo Romano com o ex-padre e hoje pastor batista, 
José Barbosa de Sena Neto. Os seminários têm espaço 
para perguntas e respostas. Igrejas grandes ou pequenas, 
em todo o Brasil, que desejarem ter o autor de “Confi ssões 
Surpreendentes de um ex-Padre” para realizar uma série 
de conferências evangelísticas, ou Seminário Sobre Catoli-
cismo Romano é só entrar em contato: Pr. José Barbosa de 
Sena Neto. Telefones: (85) 3226.3391 e 3253.5038. Site: 
www.expadre.com.br. 

E-mails: pastorbarbosaneto@yahoo.com.br  ou: pastor-
barbosaneto@gmail.com

RUMO A MOÇAMBIQUE
A missionária Rosangela da Silva Feitosa está prestes 

a partir para Moçambique na África. Depois de passar o 
mês de novembro de 2013 em Uberaba-MG, cidade que 
atualmente está morando com sua família. Ali teve opor-
tunidade de evangelizar em equipe e a oportunidade de 
ministrar Estudo Bíblico para as mulheres da Igreja Batista 
da Fé e também na Igreja Batista do Calvário. Para contato 
use os telefones: (34) 3321-8331 (FIXO),  (34) 9148-1218 
(TIM), (34) 8416-9071 (CLARO) e (11) 96999-8987 (OI). 
Por e-mail: missrosangelafeitosa@gmail.com. Para obter 
mais informações da missionária visite seu Blog: Blog: 
http://missrosangelafeitosa.blogspot.com.br.

 
PROJETO NEEMIAS

O Projeto Neemias em Boituva SP sob a direção do 
missionário Pr. Lúcio Rocha com o apoio da Igreja de Ba-
rueri SP e aprovação da MBBF – Missão Batista Brasileira 
Fundamentalista continua a todo vapor. A previsão é ter-
minar a construção do templo o mais breve possível. Para 
contatos: Telefones - (15) 3263-4932 (FIXO), 98115-3307 
(TIM) e 99613-3980 (VIVO). Correspondência: Endereço: 
Rua Oscar Gomes, 210 – Boituva – SP, CEP. 18.550-000, 
ou através do e-mail: lucio.7@hotmail.com.  

                                                 
PALAVRA PROFÉTICA

Você pode adquirir o 
conjunto com as pales-
tras do 15º Congresso 
Internacional Sobre a 
Palavra Profética: “Luz 
num Mundo em Trevas” 
realizado em Águas de 
Lindóia SP em outubro 
próximo passado. Acom-
panha um DVD com fo-
tos, clipes e MP3 das 
palestras. O conteúdo: 
Norbert Lieth: A Luz da 
Profecia Bíblica (Atentan-

do Para a Firme Palavra Profética); Luz Para um Tempo 
Escuro (O Apocalipse de Isaías) I; Luz Para um Tempo 
Escuro (O Apocalipse de Isaías) II. Arno Froese: Luz So-
bre os Gentios; Luz Sobre Israel; Luz Sobre a Igreja. Meno 
Kalisher: O Reino de Deus Conforme os Profetas do Antigo 
Testamento; O Reino de Deus Conforme os Apóstolos do 
Novo Testamento; Os Vizinhos de Israel - um Pesadelo!? 
Jamil Abdalla Filho: “Luz no Senhor”. Tradução consecu-
tiva. DVD mais MP3 em estojo único = R$ 119,00. Para 
comprar: www.chamada.com.br.

CONFERÊNCIA FIEL 2014
Em 2014 a Conferência Fiel para Pastores acontecerá 

no período de 13 A 17 de outubro no Hotel Majestic em 
Águas de Lindóia SP. O tema será: A Obra do Espírito San-
to e terá os seguintes preletores: Iain Murray, Davi Charles 
Gomes, Franklin Ferreira, Joel Beeke, Kevin DeYoung e R. 
C. Sproul Jr. Contato pelo telefone (12) 3919-9999. Horá-
rio de atendimento: 10h às 12h e das 13h30m às 17h, de 
segunda à sexta-feira. Para saber mais: http://www.minis-
teriofi el.com.br.

A ABCB – Associação Brasileira dos Conselheiros Bíbli-
cos estará realizando de 28 de julho a primeiro de agosto 
de 2014, a 7ª Conferência de Aconselhamento Bíblico no 
Hotel Majestic em Águas de Lindóia SP. O curso de Treina-
mento em Aconselhamento Bíblico é ministrado em quatro 
módulos. Os módulos são ministrados simultaneamente. 
Para o ano de 2014 também é possível optar em fazer o 
curso de Autoconfrontação. Os tópicos abordados nos Mó-
dulos I e II são básicos e não são alterados. O Módulo III 
sofre pequenas alterações a cada ano. O Módulo IV em 
virtude dos preletores são assuntos novos a cada ano vi-
sando atualizar os alunos que já participaram nos módulos 
anteriores. Para saber mais visite: www.abcb.org.br.

 
5ª CONFERÊNCIA

Nos dias 27 a 31 de outubro de 2014 a Editora Batista 
Regular estará realizando a sua V Conferência Sobre Pre-
gação e pregadores no Hotel Majestic em Águas de Lindóia 
SP. O preletor será Scott Aniol e mais detalhes do evento 
ainda serão divulgados oportunamente. Para saber mais 
entre em contato: www.editorabatistaregular.com.br.

ESTÂNCIA ESPERANÇA
A Estância Esperança está com a programação de 

2014 preparada. Pr. Bill e sua equipe estão trabalhando 
para ter bons retiros em 2014.  Para planejar melhor ele 
quer saber quais são as pessoas que já fi zeram ou farão 
pela primeira vez o curso de conselheiro na ACEE e pos-
sam dedicar duas semanas em janeiro para servir o Se-
nhor.  Para servir como conselheiro (a) somente tem que 
pagar R$ 145,00 para o curso da primeira semana.  Para 
ser  um dos 12 conselheiros você deve reservar o seu lu-
gar  através de: www.estanciaesperanca.com. Para corres-
pondência: Estância Esperança - Caixa Postal 111, CEP 
75701-970 Catalão GO, e-mail: wkieffer@gfamissions.org, 
ou pelo telefone: (64) 8137-4700.

COLÔMBIA

O missionário Pr. Geraldo Fonseca servindo ao Senhor 
na cidade de Madrid, região andina da Colômbia, iniciou 
2014 louvando a Deus pelas bênçãos de 2013. Aos domin-
gos pela manhã ele ajuda na Igreja Batista do Calvário em 
Bogotá, pela tarde realiza cultos em um Centro Comunitá-
rio em Madrid, nas terças presta serviços pastorais para 
uma Fundação que abriga meninas em situação de risco 
onde algumas já se converteram. Nas noites de quinta-feira 
realiza estudos bíblicos e oração, na sala da sua casa, e 
aos sábados realiza os trabalhos com crianças. Pr. Geraldo 
ainda se lembra com gratidão da visita feita pelos pastores 
Almir Marcolino, Edvon, Denílson, Israel e Paulo Alves. Foi 
motivo de grande ânimo. Ele é grato pelo apoio da Igreja 
do Calvário e do Pr. Jairo Sanábria, bem como pelo apoio 
em oração e fi nanceiro das igrejas do Brasil. Em seu apelo 
ele clama por mais obreiros brasileiros na Colômbia. Orem 
pela compra de um terreno em Madrid. Orem pelas duas 
fi lhas do casal que estão no Brasil: Izabela e Gemima. Pr 
Geraldo e sua esposa Ileta estão prontos para hospedar os 
que quiserem visitar o campo na Colômbia. Contatos com 
a família Fonseca pelo e-mail: gcfonseca77@bol.com.br.

ACAMPAMENTO PARA JOVENS NA PÁSCOA
Nos dias 17 a 20 de abril de 2014 a Missão Brasileira de 

Apoio aos Missionários estará realizando o segundo Acam-
pamento Conexão Jovem no Maanaím em São Sebastião 
do Paraíso MG. O tema será: “Namoro & Intimidade – Uma 
Perspectiva Cristã” e o preletor, o Pr. Edgar Rodrigues 
Donato da Igreja batista do Horto do Ypê em São Paulo 
SP. Para saber mais entre em contato pelos telefones (16) 
3761-0749 e (16) 99192-1440 ou pelo e-mail: acampamen-

Pr. Luiz Miguel, Débora e Agnes, que estão a quase 
oito anos no campo missionário em Vargem Bonita MG 
iniciou 2014 com grande expectativa de maiores bên-
çãos do senhor sobre o trabalho. Os últimos meses de 
2013 foram trabalhosos para ele e a família cuidando das 
3 igrejas da Serra da Canastra. Ele está concluindo o 
ministério missionário em Vargem Bonita. A igreja fi ca-
rá sob a liderança do Pr. Ricardo Araújo e sua família, 
que assume o pastorado neste mês de Janeiro de 2014. 
Também o trabalho em São Roque de Minas estará de 
liderança nova. Neste mês de janeiro de 2014 chega o 
irmão Anderson Bezerra que aceitou o convite para pas-
torear. A igreja ali está crescendo e superando muito bem 
as difi culdades que enfrentou. Com a chegada destas 
duas famílias, o missionário Luiz Miguel está na expec-
tativa de formar uma boa equipe ministerial e fortalecer o 
trabalho do Senhor na Serra da Canastra onde há muito 
trabalho para ser realizado. Orem especialmente pelo 
trabalho em Piumhi onde continuam os cultos evange-
lísticos todas as terças em uma residência. Os desafi os 
que estão pela frente são imensos, mas há muitas portas 
abertas para o trabalho. 

ANIVERSÁRIO COM TIROTEIO

No dia 6 a 8 de dezembro último, o missionário Pr. 
José Barbosa de Sena Neto comemorou o 13º ano de 
existência da Congregação Batista do Conjunto Metro-
politano em Caucaia CE na Rua Aníbal Franklin, 206.  
Tudo muito simples, mas com muitas bênçãos do Se-
nhor. O tema foi: “Viver em Cristo!” e a Divisa: Gála-
tas 2.20. Os preletores foram os pastores: Pr. Hélio 
Severiano de Vasconcelos Júnior, Pr. Valsemir Pereira 
de Brito e Pr. José Deusimar Rodrigues, todos de ou-
tras igrejas batistas da cidade. Nos dias da conferência 
houve tiroteio na comunidade, deixando duas pessoas 
mortas, mas isso não tirou o brilho do culto de ação 
de graças! As crianças cantaram como nunca, e qua-
se na totalidade o povo compareceu! Os visitantes não 
compareceram, preferiram ficar nas suas casas porque 
ficaram com medo devido ao tiroteio. Esta é a realidade 
ali em Caucaia CE.



JANEIRO DE 2014 - EDIÇÃO 250

“A pior forma de desigualdade é tentar 
fazer duas coisas diferentes iguais.”

Aristóteles5
FAMÍLIA FERREIRA – VENEZUELA

O missionário Pr. Aguinaldo Ferreira, juntamente com 
sua esposa Rita, e os fi lhos Joyce, Julia, Juan Pedro, tra-
balhando na implantação de igrejas em Araure, Estado de 
Portuguesa, Venezuela tiveram um ano abençoado com 
muitos frutos. Mesmo sendo ainda um trabalho missionário 
já estão apoiando através da promessa de Fé para Mis-
sões, 13 projetos e para 2014 o alvo é apoiar mais sete 
e ainda enviar da própria igreja a primeira família para o 
campo missionário. David continua visitando Biscucuy e o 
Douglas está orando por Turén. Orem pelo trabalho na Ve-
nezuela para que mais brasileiros sejam enviados para lá. 
Os missionários estadunidenses já se foram, mas as portas 
estão abertas para os brasileiros e há muita necessidade. 
Para contato com a Família Ferreira use o e-mail:   ffami-
liaferreira@yahoo.es, ou o telefone: 0058xx255-614-4142. 
Endereço Postal: Apartado 068 Acarigua  EDO. Portugue-
sa  3301 - Venezuela.

EBEC EM JUAZEIRO

A foto mostra o evento de encerramento dos trabalhos 
da EBEC na Igreja batista da Paz em Juazeiro do Norte 
CE sob a liderança do Pr. Paulo Alves. A liderança está na 
foto da esquerda para a direita os irmãos: Dedé, Francivan, 
Jonas, Émerson, Monalisa, J. Arnaldo, Poliana, Glória, Ci-
celândia e Bruno. No evento compareceram 45 crianças e 
a igreja projeta crescimento para a EBEC em 2014.

 
PROJETO TIMÓTEO – FORMAÇÃO MINISTERIAL
A partir deste ano, com início em maio, a MBAM – Mis-

são Brasileira de Apoio aos Missionários e sob a Coorde-
nação do Pr. Jader Saraiva da Primeira Igreja Batista de 
São Sebastião do Paraíso MG dará início ao Projeto Ti-
móteo – Formação Ministerial. O alvo é reunir entre vin-
te e trinta rapazes para um curso de três anos com aulas 
ministradas no Maanaim e também nas igrejas doa alunos 
visando a formação pastoral e missionária no período. Para 
saber mais entre em contato com Pr. Jader pelos e-mails: 
jadermercia@hotmail.com e jaderemercia@ibest.com.br (a 
partir de agora) ou pelos telefones (35) 3531-3060 ou (35) 
9174-3060 (a partir de fevereiro).

NOVO GAMA

Pr. Geovan Bezerra dos Santos atuando na obra mis-
sionária em Novo Gama e todo o entorno de Brasília termi-
nou 2013 dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor! No apa-
gar das luzes do ano passado, dia 6 foi realizado o batismo 
de quatro novos irmãos (Levi, Ana Luísa, Nayara e Luiz 
Guilherme) na casa de um dos membros da igreja em uma 
piscina. No dia 7 o culto de encerramento da SOMAHA – 
Sociedade Masculina Homens em Ação que tem sido um 
grande apoio ao missionário. Neste ano de 2014, logo após 
o período de chuvas será iniciado a construção do templo.

Resolução é uma 
tomada de deci-
são após delibe-

ração. Isso é feito com fre-
quência na virada do ano. 
Aproveita-se a chegada 
do ano novo para renovar 
planos e projetos, atualizar 
sonhos e buscar uma vida 
melhor. Para isso decisões 
são tomadas. Sinceramente 
temos que admitir que boa 
parte destas resoluções 
não vinga. Com o passar 
dos dias esquecemos o que 
prometemos, outras ativi-
dades tomam a prioridade, 
fraquejamos na disciplina, 
outros projetos surgem, e 
assim por diante. E assim, 
no fi nal do ano, não lembrar 
torna-se até uma alternativa 
mais confortável do que a 
sensação de fracasso. 

Podemos perguntar: 
como tomar uma resolução 
que prevalece? Gostaria de 
considerar um jovem, que 
num ambiente bem inóspito 
tomou e manteve uma reso-
lução extremamente impor-
tante. Sua história aparece 
em Daniel 1.8-16.

Ele encontrava-se cativo 
na Babilônia. Era um jovem 
com muitas qualidades, 
pois fora escolhido para ser 
treinado e se tornar um ofi -
cial no governo mundial que 
Nabucodonosor estava es-
tabelecendo. Fazia parte da 
elite daquele povo pagão. 
Estar naquele grupo era o 
equivalente a ter passado 
no vestibular da Academia 
Imperial. E neste contexto 
hostil, ele tomou uma deci-
são que marcou sua vida, 
e permitiu que a glória de 
Deus se manifestasse. 

Esta resolução foi fi rma-
da em seu coração. Este é 
um requisito para uma re-
solução que prevalece. A 
expressão traduzida como 
“resolveu fi rmemente” lite-
ralmente é “colocou no co-

isso tivesse que ser expulso 
da Universidade Real.

Depois de tomar a deci-
são Daniel a implementou 
com entusiasmo, sabedoria 
e fé. Ele foi pedir ao chefe 
dos eunucos. Naquela épo-
ca o termo “eunuco” referia-
-se a pessoas que eram 
ofi ciais do rei, não sendo 
necessariamente castra-
dos. A palavra traduzida 
como “pedir” indicava uma 
busca entusiasmada e es-
forçada por algo desejado. 
Daniel procurou a autorida-
de competente, e de modo 
educado, mas incisivo, 
apresentou seu desejo.

O chefe dos eunucos, 
apesar de simpático a Da-
niel, mostrou que ele tinha 
um outro senhor, com outras 
ordens, o seu rei. Notamos 
que ele temia a este senhor, 
tal qual Daniel temia ao Seu 
Deus. Seu medo era que, 
não participando da dieta 
real, Daniel e seus amigos 
fi cassem mais abatidos do 
que os outros jovens da-
quele curso, e assim o rei 
iria culpar o chefe. Ele cor-
ria risco de vida.

Daniel não desiste diante 
deste empecilho. É mais um 
desafi o a ser vencido para 
concretizar sua resolução. 
Ele busca o encarregado 
imediato, que estava abaixo 
do chefe, e propõe um teste.  
A maneira como ele se apro-
xima daquele encarregado é 
muito educada. A linguagem 
original dá a ideia dele pe-
dindo “por favor”, e ainda se 
coloca como servo daquele 
homem.   Ele age com sa-
bedoria e bom senso. Usa 
de tato e educação. Não é 
um revolucionário causando 
problemas. 

Mas também age com 
fé. Isso transparece no tes-
te proposto. Durante dez 
dias eles comeriam apenas 
legumes. Isto é, sementes, 
que poderiam incluir grãos 
de cereais, como cevada 
e trigo. E beberiam apenas 
água. No fi nal dos dez dias 
o responsável examinaria as 
aparências deles e tomaria a 
decisão mais adequada. 

Uma decisão que preva-

Resoluções que prevalecem
ração”. Uma análise rápida 
de seus usos no Antigo Tes-
tamento indica que colocar 
no coração incluía tratar 
algo como importante, de 
modo atencioso; conside-
rando aquilo com seriedade, 
até chegar a uma conclusão 
correta; e assim guardar na 
mente para colocar em prá-
tica e não esquecer. Esta 
era uma atitude exigida 
para com a Palavra Deus 
(traduzido “aplicar” em Dt 
32.46). Concluímos que Da-
niel observou a situação em 
que estava, aplicou seu co-
ração às informações que 
tinha da Palavra de Deus, 
e chegou à conclusão de 
que era pecado participar 
daquela comida. Assim to-
mou uma decisão: não iria 
contaminar-se.

Uma resolução que pre-
valece nasce num coração in-
formado e comprometido com 
a Palavra de Deus. Daniel co-
nhecia os mandamentos de 
Deus quanto ao que poderia 
torná-lo manchado diante de 
Deus. E isso ocorria quando 
alguém desobedecia o que 
Deus havia ordenado. 

Era parte do treinamen-
to de Daniel ser alimentado 
pelo cardápio real. Só que 
aquela comida não seguia 
os padrões estabelecidos 
na lei de Deus (Lv 11.1-47; 
Dt 14.3-20), ou fosse dedi-
cada aos ídolos, antes de ir 
para a mesa. Ou ainda, Da-
niel e seus amigos perce-
beram que o banquete real 
seria um modo deles serem 
assimilados pela cultura ba-
bilônica, e assim perderiam 
sua identidade como servos 
de Deus. Eles reconheciam 
que sua missão não era 
a de se conformar com o 
mundo, mas de transformar 
o mundo. O que para mui-
tos era um prêmio, comer 
da comida do rei, e beber 
do vinho real, para Daniel 
era uma maneira de se con-
taminar. Por isso ele pre-
feriu ser fi el a um alimento 
superior, a Palavra de Deus 
(Dt 8.3; Sl 119.103). Esta 
prioridade estava bem fi r-
mada em seu coração, ele a 
cumpriria, mesmo que para 

lece precisa de entusiasmo. 
Deve haver esforço e disci-
plina para colocá-la em prá-
tica, e superar os desafi os 
que surgem. Mas também é 
preciso sabedoria. Escolher 
o melhor meio para aplicá-la, 
o modo melhor de tratar o as-
sunto, as palavras corretas, 
as pessoas certas, e assim 
por diante. Mas também é 
preciso fé para agir acredi-
tando na bênção de Deus.

Isso nos leva ao terceiro 
requisito: uma decisão que 
prevalece precisa da graça 
de Deus. A graça de Deus 
se manifesta concedendo 
que o chefe dos eunucos 
seja generoso e compas-
sivo com Daniel. Ele se in-
clina ao pedido de Daniel. 
Ele torna-se simpático e 
não implicante com Daniel 
e seus amigos. Isso facilitou 
as coisas, mas isso veio de 
Deus. Vemos a mão do Se-
nhor agindo do início ao fi m 
desse capítulo. Daniel esta-
va naquela posição porque 
Deus entregara o seu povo 
na mão da Babilônia, Daniel 
conseguira ter seu pedido 
atendido por conta da sim-
patia do chefe dos eunucos, 
Daniel e seus amigos foram 
notados mais saudáveis do 
que os outros jovens, e re-
ceberam da parte de Deus, 
uma sabedoria maior.

Nossas resoluções só 
se concretizarão se Deus 
for gracioso conosco, e 
abrir as portas e caminhos 
para que elas se realizem. 
Devemos reconhecer que 
somos dependentes Dele. 
Sem Ele, nossa determina-
ção, disciplina, empenho, 
sabedoria e recursos não 
darão em nada. Mas deve-
mos lembrar que Sua graça 
usa nossa determinação, 
disciplina, empenho, sabe-
doria e recursos. 

Uma resolução que 
prevalece precisa começar 
em nossa mente informa-
da pela Palavra de Deus; 
ser aplicada com empenho, 
sabedoria e fé; e ser depen-
dente da graça de Deus. 

Que 2014 seja pleno de 
resoluções que prevalecem 
em sua vida!
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“Muito do stress que as pessoas sentem não vem de terem coisas 
demais para fazer. Ele vem de não terminarem o que começaram”

David Allen 6
IMPLANTANDO IGREJAS LOCAIS

ALCANÇANDO O BRASIL E O MUNDO

Projeto Uberaba MG

Pr. Leonilson Pereira Leite

E-mail: prleonilson@hotmail.com

Projeto Grande Manaus AM
Pr. Josué Amaral da Silva

E-mail: pastorjoamaral@gmail.com.br

Projeto Campina da Lagoa  PRPr. Josafá Fernandes SerraE-mail: josafaserra@yahoo.com.br

Projeto Farroupilha RSPr. Marcus Vinícius Alves dos Santos
E-mail: marcus-carol@hotmail.com

Projeto Rancagua – Chile
Pr. Jomar Pinto de Souza

E-mail: pastor_jomar@yahoo.com.br

Projeto Mococa SP

Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho

E-mail: prjoaovasconcelos@yahoo.com.br
Projeto Mococa SPProjeto Mococa SP

Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho
Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho Projeto Brodowski SPPr. Gilberto Marcos Mota BasílioE-mail: Gilberto-basilio@bol.com.br

Projeto ITV  AM
Instituto Transformando Vidas

E-mail: pastorarruda@gmail.com

Projeto Pedregulho SP

Pr. Armando Castelan Júnior

E-mail:  prpedregulho@yahoo.com.br

Projeto Luz para o Oriente - ÁrabesPr. Ricardo Marques de BritoE-mail:pricardomb@hotmail.com

Projeto Rio Branco AC
Pr Ruy Lopes de Messias

E-mail: ruymessias@hotmail.com

Projeto Coordenador de MissõesPr. Carlos Alberto MoraesE-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

Projeto Arapongas PR

Pr. Tiago Henrique da Silva

E-mail: missaotiago@hotmail.com

Projeto Batatais SP
Pr. Almir Nunes

E-mail: pralmirnunes@yahoo.com.br

Projeto São Carlos SP
Pr. Fernando César Martins

E-mail: Prfernando20@hotmail.com

Projeto Amigos de Sião - Judeus

Pr. Alexandre Bezerra Dutra

E-mail: pr.alexandredutra@ig.com.br

Projeto IAME - Dourados MS
Instituto Agrícola do Menor

E-mail: iameddos@hotmail.com

Projeto ÁsiaParceria Missionária na ÁsiaE-mail: informacaoprojetoasia@gmail.com

Projeto Goianésia GO

Pr. Vanderley Borges

E-mail: prvanderley@batistasiao.orgProjeto Fátima do Sul MS

Pr. Geraldo Majela Pupin

E-mail: gmpupin@hotmail.com

Projeto Boquim SE

Pr. Guaraci Andrade de Jesus

E-mail: guaraciandrade@yahoo.com.br

Projeto Peroba ALPeterson Matheus DiasE-mail: petmd@uol.com.br

Projeto Goiânia GO
Pr. Robson Marcelo da Silva

E-mail: prmarcelo30@hotmail.com

Projeto Goiânia GOProjeto Goiânia GO
Pr. Robson Marcelo da SilvaPr. Robson Marcelo da Silva

Diretoria da AMI Conselho da AMI

Projeto Sta. Izabel do Rio Negro AM

Pr. Moisés Gomes de Oliveira

E-mail: prmoises23@hotmail.com
Projeto Sta. Izabel do Rio Negro AM
Projeto Sta. Izabel do Rio Negro AM

Pr. Moisés Gomes de Oliveira
Pr. Moisés Gomes de Oliveira

Projeto ABC Paulista   SPPr. Tomé Lopes dos SantosE-mail: prtomeylucia@yahoo.com.br

E-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br
E-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

Projeto ABC Paulista   SP
Projeto ABC Paulista   SPPr. Tomé Lopes dos Santos

Pr. Tomé Lopes dos Santos

Projeto Jaboticabal SP
Pr. Daniel Rodrigo de Souza

E-mail: missdanielrsousa@yahoo.com.br
Projeto Machali - Chile

Pr. Valtair Oliveira
E-mail: valataireraquel@vivax.com.br

Projeto Machali - ChileProjeto Machali - Chile
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7 “A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso 
conhecimento, mas para mudar nossas vidas.” 

Dwight L. Moody
BRASIL-INDIA 2020

Em 2013 os missionários Pr. Jefferson Quevedo e sua espo-
sa Epi conseguiram alcançar diversos objetivos: Ajuda fi nanceira 
para os missionários que levam o Evangelho aos não alcança-
dos; Treinamento de líderes: Escola Batista de Evangelismo e 
Professores de EBD; Confecção de Material para Escola Bíblica 
Dominical; Pregação nas igrejas indianas promovendo a obra 
missionária. Neste início de 2014 os missionários retornaram 
ao Brasil para renovar os vistos que venceram em dezembro. 
É necessário providenciar alguns documentos para poderem ter 
os vistos de negócios novamente, lembrando que a Índia não 
permite a entrada no país como missionários, por isso essa al-
ternativa para entrar legalmente. O alvo para este novo ano é 
ampliar os trabalhos. Durante o período de permanência aqui no 
Brasil Pr. Jefferson pretende viajar divulgando o seu ministério.

TIMOR LESTE
O missionário Pr. Lourinaldo Pereira Araújo, sua esposa 

Suenia mais os fi lhos Levi e Nathan iniciam 2014 dando gló-
rias ao Senhor pelo ano de 2013. Nos últimos cultos do ano 
que fi ndou faltaram cadeiras para tantas pessoas presentes. 
O templo repleto e a irmã Suênia com cerca de 40 crianças 
nos cultos infantis. O Timor Leste se desenvolveu bastante 
nos últimos dois anos. É completamente diferente dos dias 
difíceis de quando Lourinaldo ali chegou. Naqueles dias ha-
via muitas horas sem eletricidade, os mercados sem pro-
dutos básicos, tanques e soldados armados andando pelas 
ruas dia e noite, principalmente a capital Díli. Parece outro 
país dentro do Timor. Já tem até o Shopping Timor, a internet 
melhorou e muitos asiáticos têm ido para abrir negócios e 
ganhar os valorizados dólares americanos que são usados 
em Timor.  Orem pelo Pr. Lourinaldo, pois ele perdeu cerca 

de 1/4 do sustento devido à valorização do dólar. Há neces-
sidades na construção do templo e outros investimentos ne-
cessários, como a casa do obreiro Manoel. O Pr. Lourinaldo 
planeja trazer ao Brasil em julho para o Congresso batista 
Bíblico o Pr. Joanico, mas será necessário apoio fi nancei-
ro para as passagens. Há muitos planos para 2014 e você 
pode orar e contribuir com o trabalho no Timor.

PROJETO URUGUAI 2014 - URGENTE!
O Projeto Uruguai 2014 con-

siste em um trabalho missioná-
rio no periodo de 27 de janeiro 
até 10 de fevereiro no Uruguai 
para um grupo de 25 pessoas. 
A coordenação é do Pr. Raul 
Nogueira. A viagem aérea de 
São Paulo até Montevidéu, ida 
e volta tem um custo estimado 
de R$ 790,00 ($324,54 dólares, 
valor até 06/12) e agora já foi 
alterado. O custo estimado do 
projeto para cada participan-
te é de aproximadamente R$ 
1.500,00 (Um mil e quinhentos 

reais), sendo: alimentação – R$ 350,00; hospedagem – R$ 
283,00; Transporte interno e diversos R$ 40,00. Somado ao 
custo da passagem aérea dará o total de aproximadamente 
R$ 1.500,00. Se você não pode ir, participe como interces-
sor. Para saber mais e verifi car se ainda há vagas entre em 
contato com o Pastor Raul pelo e-mail: raulegraca@fastmail.
fm ou pelo telefone: (11) 99911-5272. Viste o site: www.minis-
teriolvo.com.

O Deus que conhece os corações te ama e deseja 
que você e eu sejamos felizes, que nossos co-
rações sejam como os de Davi um coração se-

gundo a sua vontade, um coração que seja temente a Deus.
Muitas vezes estamos com um sorriso no rosto, mais 

em nosso coração guardamos duvidas e mágoas, medos 
e tristezas, na Palavra de Deus temos a historia de algu-
mas mulheres que viveram em momentos diferentes da 
historia mais que nos mostram como podemos confi ar e 
descansar no Deus que conhece nossos corações.

Ana era uma mulher rica, tinha um marido que a ama-
va mais em seu coração guardava uma grande dor, tinha 
um coração angustiado porque não tinha fi lhos, e a cada 
ano quando vinha ao templo com sua família ela fi cava 
muito triste, seu marido percebeu sua dor.

Elcana até percebeu que Ana estava triste, mais não 
conseguia entender o tamanho da dor de sua esposa, ele 
achou que podia resolver este problema, mas Ana sabia 
que só Deus poderia dar uma resposta para a angústia 
de seu coração.

Muitas vezes eu e você estamos assim como Ana, an-
gustiadas com alguma coisa, choramos perdemos até o 
apetite, e às vezes procuramos resolver sozinha esta an-
gústia, procuramos coisas que possam nos alegrar, até uma 
comida gostosa, um passeio talvez uma roupa nova, mais 
nada pode mudar esta angustia, pois só nosso Deus que 
nos conhece responde e livra nossos corações da angustia.

Ana pediu a Deus um fi lho e ele respondeu com Sa-
muel que ela entregou ao Senhor e depois Deus lhe deu 
mais fi lhos, Ana agora estava feliz, seu coração estava 
em paz, ela agradeceu a Deus.

Ester era uma jovem que foi  levada de sua casa, de sua 
rotina para um palácio distante de tudo que ela conhecia, 
acostumada com seu primo Mardoqueu e com a historias 
que ele contava sobe o Deus de Israel, ela se viu no meio 
de muitas moças de outros países, um lugar cheio de luxo 
e riqueza mais onde não se falava nem se conhecia o Deus 
de Israel, claro que Ester tinha medo, mais guardou este 
sentimento em seu coração, os outros não perceberam, ela 
foi escolhida casou com o rei da Pérsia se tornou uma rai-
nha mais mesmo assim o medo estava no coração de Ester.

Podemos aprender que mesmo em situações agra-
dáveis, em lugares bonitos e ricos o medo pode estar no 
coração, e este sentimento do coração de Ester só apa-
receu quando ela fi cou sabendo de uma decisão terrível 
que seu marido tinha tomado, e que ela teria que falar 
com ele, e pedir pelo seu povo.

Deus conhecia o coração da rainha Ester, sabia que ela 
estava com medo, mais depois de orar ela foi a presença do 
rei, sem medo porque o medo não é de Deus, e quando en-
tregamos a Deus nossos corações vamos viver sem medos.

Uma mulher de idade já avançada, que não tinha fi -
lhos, mais Deus que conhecia o coração desta mulher, 
mesmo na velhice lhe deu o privilégio de ser mãe, Izabel 
estava muito feliz em saber que teria um fi lho, e que este 
fi lho não seria um homem comum, esta criança teria ma 
missão muito importante em sua vida.

Izabel poderia fi car temerosa com sua gravidez, mais 
ela creu que Deus estava tomando conta de cada deta-
lhe, e recebeu a visita de sua prima Maria que também 
estava grávida, veio para ajudá-la com os preparativos 
para a chegada do bebe esta visita encheu o coração de 
Izabel de alegria. Quando Maria chegou a casa de Izabel 
ela teve a certeza que Maria carregava no ventre o Mes-
sias e vibrou de alegria.

Bem aventurada a que creu, pois hão de cumprirem-se as 
coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Lucas 01.45

Quando temos fé, quando acreditamos nas promessas 
do Senhor, viveremos em alegria, veremos as bênçãos 
de Deus em nossas famílias, em nossa casa em nosso 
país,precisamos de mais mulheres com corações que pos-
sam crer, mais mulheres que entreguem seus corações ao 
Senhor, que tenham a Palavra como regra de suas vidas.

Escondi a tua Palavra no meu coração, para eu não 
pecar contra Ti. Salmos 119:11

Nancy Felix Fragoso – Contato para palestras (11) 
5077-4419 - nancy@tekton.com.br

Deus 
conhece os 
corações

“Eu o Senhor, esquadrinho 
o coração”. Jeremias 17.10
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8

Ao fi nalizar 2013 e 
dar início às ati-
vidades de 2014, 

a Diretoria do ITV – Instituto 
Transformando Vidas mos-
tra que apesar de ter sido 
um ano difícil, as bênçãos 
do senhor foram abundan-
tes. Ao iniciar suas ativida-
des em 2013 no dia 4 de 
março com apenas um tur-
no de manhã acabou o ano 
funcionando nos dois turnos 
atendendo uma média de 
50 crianças pela manhã e 
sessenta à tarde.

Não houve como ofere-
cer o ensino de informática, 
e atendimento odontológico 
por falta dos equipamen-
tos e o ensino do espanhol 
por falta de professores. 
Por outro lado, foi possí-
vel realizar eventos que 
acabaram atendendo não 
apenas crianças, mas a co-
munidade como um todo: 
Dia de Ação Social em 16 
de março e em 15 de junho 
atendendo ao todo cerca de 
quatrocentas pessoas em 
diversas áreas. Em junho o 
ITV recebeu apoio da Mis-
são Novas Tribos do Brasil 
para atendimento médico e 
oftalmológico.  Em novem-
bro, no dia 24 foi realizado o 
Dia da Cultura da Paz oca-
sião em que os pais marca-
ram presença juntamente 
com os fi lhos que partici-
pam das atividades do ITV. 
Foi um tempo muito oportu-
no para falar de Jesus e da 
verdadeira paz que só Ele 
pode dar. No mais, o ano 

Instituto Transformando Vidas 
presta contas e projeta 2014

de 2013 proporcionou as 
comemorações de praxe, 
como Dia da Criança, datas 
escolares e o Natal.

A gratidão da diretoria 
do ITV é dirigida a Deus e 
a todos os que colaboraram 
em 2013 para que as crian-
ças pudessem ser atendi-
das. Voluntários dando su-
porte pedagógico através 
do reforço escolar em portu-
guês, matemática e inglês; 
ensino de libras; práticas 
esportivas; ensino bíblico; 
trabalho de cozinha. Agra-
decimentos especiais aos 
mantenedores fi nanceiros e 
com produtos: Igreja Batista 
em Dom Pedro, Erick Pohle 
Kaitazoff e Claudia, Zentai 
Corretora (João Renato e 
Ciene), 3D Alarmes (Espe-
ridião e Celiane), Polpas da 
Amazônia (Sérgio e Silvia), 
Erick e Hellen Bernardino, 
MICEB – Missão Cristã 
Evangélica do Brasil; CE-
BACH – Centro Educacio-
nal Batista da Chapada.

Por fi m, a grande bên-
ção a ser compartilhada de 
2013 é que a Procuradoria 
Regional do Trabalho da 
11ª. Região, na pessoa da 
Chefe do MPT, Drª. Alzi-
ra Melo Costa, e da Chefe 
Substituta do MPT, Drª. Fa-
bíola Bessa Salmito Lima, 
comunicou que o ITV esta-
rá recebendo os seguintes 
equipamentos: Consultório 
Odontológico (Completo); 
20 (Vinte) Computadores 
para equipar a sala de In-
formática; 03 (três) Impres-

soras; e, 01 (Um ) Projetor 
digital.

Por isso damos muitas 
graças a DEUS, por Sua fi -
delidade, pois cremos que: 
“O Deus que dá a visão, 
também dá a provisão”. A 
Ele toda honra e toda a gló-
ria.

Projetos para o ano de 
2014:

1. Dar início aos cursos 
de informática;

2. Atendimento odonto-
lógico dos assistidos e da 
comunidade;

3. Formalizar uma car-
teira de mantenedores;

4. Regularizar a situa-
ção trabalhista dos funcio-
nários;

5. Adquirir um veículo 
(VAN) de 16 lugares para 
transporte dos voluntários e 
colaboradores;

6. Realização de um cul-
to mensalmente nas depen-
dências do ITV.

7. Cursos livres (possí-
vel parceria com o CETAM 
– Centro Tecnológico do 
Amazonas).

A todos fi ca o convite 

do ITV: “Venha fazer par-
te desta transformação! 
Ore por nós! Torne-se um 
mantenedor! Com quanto 
você poderia nos ajudar por 
mês, durante todo o ano de 
2014?

Contribuições atra-
vés da CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL, Agência 
2853, Operação 003, Con-
ta Corrente 1629-0, em 
nome do Instituto Trans-
formando Vidas – CNPJ 
16.688.072/0001-03. 

Site: www.itvmanaus.
org www.facebook/instituto-
transformandovidas

DIRETORIA:
Ana Maria Belota de 

Oliveira – Presidente; Erick 
Pohle Kaitazoff – Vice-Pre-
sidente; Esperidião Mar-
ques Gomes – Tesoureiro; 
Maria de Fátima Lopes Cor-
rêa – Secretaria; Maria Eloi-
na Rodrigues de Oliveira Ar-
ruda – Diretora Pedagógica; 
Paulo Rodrigues de Arruda 
– Diretor Executivo; Silvio 
da Costa Bringel Batista – 
Presidente de CPCI - Brasil

“Conhecer a Deus de forma profunda e com intimidade requer 
esta disciplina: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus”.

Charles R. Swindoll

No período de 23 
a 27 de julho de 
2014 a CBBN – 

Comunhão Batista Bíblica 
Nacional, sob a presidên-
cia do Pr. Marcos A. Silva 
estará realizando o XXII 
Congresso Batista Bíblico 
Nacional que acontece a 
cada dois anos. Desta feita 
o evento será realizado em 

Congresso 
Batista Bíblico

A partir deste mês de 
janeiro estará no ar o site 
do evento: www.portove-
lho2014.com.br e através 
dele as inscrições já pode-
rão ser feitas. Junto com 
a fi cha de inscrição você 
encontrará os valores e a 
forma de pagamento. Os 
interessados podem conhe-
cer o hotel através do site: 
www.portaldasamericas.net  

Porto Velho, Ron-
dônia no Accordes 
Hotel, Km 5 da BR 
364. 

O tema já foi 
defi nido: “Ide, Pre-
gai e Ensinai” e os 
preletores estão 
sendo contatados. 
Em conversa com 
o pastor Marcos no 
fi nal de dezembro 
ele confi rmou que 
um dos preletores 
virá dos EUA e os 
demais serão aqui 
do Brasil. Haverá mensa-
gens sobre missões, prega-
ção e discipulado.

Pr. Marcos A. Silva, 
presidente da CBBM

Accordes Hotel - local do evento




