
FEVEREIRO DE 2014 EDIÇÃO 251 jornaldeapoio@yahoo.com.br

No dia 27 de dezembro de 2013, na cidade de 
Fátima do Sul - MS, o casal Geraldo Majela Pupin 
e Maria Vilani Pupin celebrou Bodas de Ouro. 

O celebrante foi o Pr. Antonio Majela Pupin, filho do casal. 
Antonio é pastor em São Bernardo do Campo - SP e Geraldo 
e Vilani são missionários trabalhando na implantação de 
uma Igreja Batista Fundamentalista em Fátima do Sul. A 
oração de bênção sobre o casal foi dirigida pelo Pr. Amilcar 
Bragança de Vasconcelos, titular da Igreja Batista Central de 
Dourados - MS enviadora do casal Geraldo e Vilani.

Continua na página 7

Dos 4 livros lançados recentemente pela Editora 
Syllabus, queremos destacar “Esperança no 
Sertão” que conta a história de Carlos Mateus 

que dedicou 35 anos ao campo missionário no Nordeste do 
Brasil. Foi enviado pela Evangelical Union of South América, 
na companhia do filho Carlos Jr. e da esposa Adelaide 
Mateus Standley, em 1932 para a Paraíba. O trabalho 
missionário do casal Mateus no Brasil pode ser divido em 
três fases: nas cidades paraibanas - os sertões das cidades 
de Patos e Esperança (1932-1935); em Maranguape, CE 
(1935-1936) e em vários municípios do Rio Grande do Norte 
(1938-1966).

Na Paraíba, além de enfrentar a seca de 1932, também 
teve de vivenciar as dificuldades para implantação de igrejas 
num Brasil predominantemente católico. Nesse contexto, 
o nome de Carlos Mateus aparece em documentos que 
narram os embates religiosos entre missionários, pastores 
e o italiano Frei Damião. No Ceará, trabalhou evangelizando 
e apoiando a formação e expansão de equipes missionárias 
na região.

Porém, foi na “Terra de Câmara Cascudo”, o Rio Grande 
do Norte, que o missionário viveu o mais extenso e intenso 
período no Brasil. Trabalhou na fundação de seis igrejas 
locais, dentre estas, a Primeira Igreja Batista Regular do 
Estado, além de um acampamento, um seminário, as 
associações estadual e nacional da denominação. 

O livro Esperança no Sertão – uma biografia de Carlos 
Mateus, narra detalhes da obra e legado missionário do 
casal Mateus, servindo de aprendizado acerca de história 
missionária e encorajamento espiritual para novas vocações 
e os já dedicados na “seara do Senhor”.

O leitor estará diante de um testemunho do poder de 
Deus agindo para salvação de pecadores, pela fé em Cristo, 
e proclamação da glória de Deus, no Brasil da primeira 
metade do século XX.

Autor: Charles Bronson (historiador e pastor na IBR 
Central de Mossoró, RN).

Contatos: (84) 9668-7406 / chbronson_1@yahoo.com.
br / Facebook: CharlesKelly

Continua na página 5

O Amazonas é uma 
das 27 unidades 
f e d e r a t i v a s 

do Brasil, sendo a maior 
delas em território, com uma 
área de 1.570.745,680 km², 
constituindo-se na nona 
maior subdivisão mundial, 
sendo maior que as áreas 
d a  F r a n ç a ,  S u é c i a  e 
Grécia somadas. Seria o 
décimo oitavo maior país do 
mundo em área territorial, 
pouco superior à Mongólia, 
com seus 1.564.116 km². É 
maior que a área da Região 
Nordeste Brasileira, com seus 
nove estados; e equivale a 
2,25 vezes a área do estado 
norte-americano do Texas. O 

As missionárias 
E l p í d i a  d o s 
Anjos Pinheiro 

e Christa Lídia Groth têm 
investido muitos anos de 
suas vidas na obra do 
Senhor em nossa Amazônia 
Brasileira. Elpídia Pinheiro, 
missionária paranaense, 
serve pela Missão Novas 
Tribos do Brasil desde 1962; 
portanto já são 51 anos 
de bons serviços na obra 
missionária por esta amada 
irmã. Ela serviu por um ano 
em Puraquequara na área 
rural de Manaus, quinze 
anos entre os povos Baniwa 
e kuripaco, sete anos entre o 
povo Nyengatu, treze anos na 
casa da missão em Manaus 
e depois de aposentada e 
jubilada pela Missão Novas 
Tribos do Brasil, continua 

Editora Syllabus lança 4 títulos

Numa rústica casa 
de Adobe nas-
ceu a Primeira 

Igreja Batista de Conquis-
ta, precisamente em 4 de 
fevereiro de 1900 (Cele-
bramos em Março). Muitos 
conhecem a bela história. 
Mas há uma nova geração 
que a desconhece. É bom 
repeti-la. São 114 anos que 
foram salpicados de san-
gue. Uma esposa de pastor 
veio a óbito como consequ-
ência de uma pedrada dos 
perseguidores. Todavia, tal 
como o carvalho, quanto 
maior as borrascas mais 
firme ela ficou na Raiz de 
Davi. E prossegue em Cris-
to vencendo lutas. Não há 
trégua. A vitória não vem de 
virtudes humanas, mas em 
Deus fazendo proezas... (Sl 
60.12).

Tertuliano da Silva Gus-
mão, boiadeiro da região, 

114 Anos Anunciando Jesus
O cOmeçO.

foi presenteado com uma 
Bíblia por um evangelista 
de nome Antônio Teófilo 
de Queiroz, precisamente 
numa rancharia, em Areias 
BA. A partir daí começou a 
belíssima história. A Bíblia 
(impressa em 1884) está 
em nosso meio - por em-

préstimo. Nela há o registro 
familiar iniciado por Tertu-
liano, daí entendermos o 
zelo da bisneta mantendo-a 
em seu poder. Pois bem, a 
Palavra foi “luz para o cami-
nho” de Tertuliano e família. 
E a eles juntaram-se outros. 
Em outra viagem, num novo 

encontro com o evangelista 
Teófilo, Tertuliano o convi-
dou a vir para Conquista. 
O jovem aceitou e foi uma 
bênção à região. Organi-
zou uma congregação na 
Fazenda Felícia e, orde-
nado pela 1ª Igreja Batista 
do Brasil, Teófilo se tornou 
o primeiro pastor da nova 
grei em Conquista (dados 
fornecidos pela irmã Eny 
Gusmão).  

Depois dele muitos ou-
tros homens de Deus pas-
saram pelo ministério da 
mesma. O mais longo foi 
o do Pr. Gérson Rocha, 43 
anos! Um tempo marcante 
à igreja, pois nasceu a vi-
são missionária, principal-
mente aos indígenas cati-
vos às forças do mal. Fruto 
desse ministério são vidas 
transformadas, vários mis-
sionários, pastores e o belo 
templo que abriga a Igreja. 
Continua na página 7

Missionárias são homenageadas na Amazônia
servindo no Hospital de 
Criança com câncer na 
Capital Amazonense. Ela, 
mesmo tendo uma saúde 
muito limitada em virtude 
de um câncer que lhe 
acometeu quando ainda era 
muito nova, nunca deixou 
de obedecer a Deus, pelo 
contrário, tem sido fiel e 
cumprido com o IDE de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 

C h r i s t a  G r o t h , 
missionária de nacionalidade 
alemã, também serve pela 
Missão Novas Tribos do 
Brasil, onde ingressou e deu 
início aos trabalhos em 1970; 
portanto já são 44 anos 
de bom combate na obra 
missionária por esta amada 
irmã. Ela serviu os povos 
como consultora linguística, 
mais  pr inc ipa lmente o 

povo Kanamari tendo sido 
responsável pela tradução 
de mater ia is  d idát icos 
de alfabetização, lições 
cronológicas das Escrituras 
e  boa  pa r te  do  Novo 
Testamento na língua nativa. 
Ela, mesmo vindo de um 
continente com o clima, a 
cultura, o sistema político 

econômico e re l ig ioso 
totalmente diferente do 
nosso, não potencializou 
as circunstâncias, pelo 
contrário, se familiarizou 
com os povos amazônicos e 
fielmente cumpriu também o 
IDE de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

Continua na página 6

Projeto de Missões de Curto Prazo

maior município é Barcelos, 
com 122.476 km² e o menor 
é Iranduba, com 2.215 km².

Manaus é a capital do 
Estado do Amazonas e o 
principal centro financeiro, 
corporativo e econômico da 
Região Norte do Brasil. É 

uma cidade histórica e 
portuária, localizada no centro 
da maior floresta tropical 
do mundo. Situa-se na 
confluência dos rios Negro e 
Solimões. É uma das cidades 
brasileiras mais conhecidas 
mundialmente, principalmente 

pelo seu potencial turístico e 
pelo ecoturismo, o que 
faz do município o décimo 
maior destino de turistas no 
Brasil. Possui uma população 
atualmente estimada em 
cerca de 2 milhões de 
pessoas. Destaca-se pelo 
seu patrimônio arquitetônico 
e cultural, com numerosos 
templos, palácios, bibliotecas, 
universidades, além do 
imponente Teatro Amazonas, 
construído na época áurea 
da borracha. Continua na 
página 3.

Tire suas férias ou faça 
seu estágio no ITV e 
conheça o Amazonas

Pr. Almir autografando
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“O pior amigo é aquele que fi nge que é sem ser e o pior inimigo 
é o que se parece com amigo, mas é, na verdade, o inimigo”.

(Paulo de Tarso de Moraes Souza) 2
Ainda no fi nal de 2013, mal o usurpador Papai 

Noel guardou o sino do Natal Consumo, os 
foliões e percussionistas das Escolas de 

Samba do Carnaval começaram os ensaios nos galpões 
e quadras espalhados por esse enorme país. Em março, 
tão logo os carros alegóricos deixem as avenidas e 
sejam relegados ao abandono, a Copa do Mundo estará 
procurando ocupar todos os espaços na vida do cidadão 
brasileiro. No dia 13 de julho, ao soar o apito de fi nal na 
partida decisiva da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, 
a campanha para as eleições de 2014 assumirá o palco 
roubando a cena. Assim que recolherem a sujeira das ruas 
após a abertura das urnas nas eleições em 5 (primeiro 
turno) e 26 de outubro (segundo turno), o Papai Noel já 
estará de novo se aprontando para entrar no ar com a 
mesma cara de pau de sempre! Este é o resumo do que 
será 2014. Sem dúvida, um ano perdido!

Se o que os poderosos precisam para controlar as 
massas é pão e circo, nada mais ideal do que esses 
grandes eventos. Sim, não será apenas circo, como 
pensam alguns. Haverá também o pão, pois é inegável 
que, pelo menos momentaneamente, com esses três 
eventos de peso, a economia aqui da Mãe Gentil estará 
agitada e mais dinheiro circulará nas mãos do povo. Nem 
que logo em seguida venha a falência.

Para deixar o ano melhor ainda no quesito circo, as 
férias de verão neste início de ano foram um sucesso. 
Praias acalentadas pelo sol ficaram entupidas de 
trabalhadores e estudantes de férias. E tem mais: será 
um ano de “feriados especiais”, pois a promessa é que em 
dias de jogos do Brasil será decretado ponto facultativo. 
Assim, o país que já tem o maior número de feriados terá 
mais ainda.

O relógio continua marcando o tempo da mesma forma: 
sessenta segundos a cada minuto. Sessenta minutos a 
cada hora. V inte e quatro horas a cada dia. Mas que tudo 
passará mais depressa este ano é fato inegável.  

Para os foliões profissionais e os torcedores do 
carnaval o que ocupa a mente agora é o prêmio pelo 
primeiro lugar nos desfi les das escolas de samba nos 
sambódromos. Depois será a aposta de que desta vez o 
Brasil não repetirá o infortúnio de 64 anos atrás quando 
em 1950 perdeu o título mundial para o Uruguai em pleno 
Maracanã. Esse é o ano do Hexa! Para as eleições, ao que 
tudo indica será sem muita paixão, mas com possibilidade 
de violência de grupos radicais.

Para nós que amamos a Cristo a questão é: haverá 
alguma facilidade para a evangelização em meio a tanto 
pão e circo? Algumas organizações para-eclesiásticas 
se preparam para trabalhos especiais durante a Copa 
do Mundo. Eu mesmo já recebi diversas propostas de 
envolvimento, mas todas até agora inviáveis por serem 
de cunho ecumênico. Mas acredito que aqueles irmãos 
que estão mais próximos das aglomerações onde os jogos 
serão realizados, podem organizar trabalhos especiais, 
nem que seja para distribuir literatura.

Para nós que aproveitamos o período do carnaval 
para recarregar as baterias nos retiros e acampamentos, 
é hora de nos preparamos. Que esse ano perdido em 
muitos sentidos possa ser proveitoso de alguma forma. 
Seja com vitória do Brasil ou do México; com reeleição 
da Dilma ou a vitória de um candidato de oposição, nós 
possamos alcançar o coração de muitas pessoas com a 
mensagem do Evangelho da Graça de Deus.

A g e r a ç ã o 
M i l l e n i u m , 
pessoas nascidas 

entre 1980 e 2000, são nativos 
digi tais que cresceram 
na era da informática e, 
consequentemente, sabem 
manusear vários tipos de 
aparelhos eletrônicos. A 
maioria de nós, que nasceu 
antes desse período, é 
conhecida como imigrantes 
digitais pelo fato que a 
tecnologia não era acessível, 
democrática e, muito menos, 
abrangente em nossos dias. 
Poucos domicílios possuíam 
uma l inha telefônica, a 
televisão era analógica e 
a antiga vitrola, à base de 
agulha, tocava os discos 
de vinil. Hoje, está tudo 
digitalizado e, enquanto os 
imigrantes precisam estudar 
os manuais de instrução que 
acompanham os aparelhos 
eletrônicos, os nat ivos 
compreendem as suas 
funções e linguagem com 
naturalidade. A informação 
é instantânea e quem não 
utiliza a tecnologia corre 
o risco de perder conexão 
social e até espiritual com 
esta e outras gerações que 
irão surgir. Bem profetizou 
o livro de Daniel: “... muitos 
correrão de uma parte para 

O que faz a vida 
das pessoas 
tornar-se tão 

pesada, enrolada, emba-
raçada? Você gostaria de 
ter uma vida mais simples, 
mais leve? Às vezes carre-
gamos peso demais (não 
me refi ro apenas aos quili-
nhos extras, ai, ai), excesso 
de bagagem na existência, 
em nossa caminhada de fé, 
em nossa peregrinação.

É verdade, o Mestre 
ofereceu, na cruz, alívio aos 
cansados e sobrecarrega-
dos, o jugo suave, o fardo 
leve, mas infelizmente nos 
envolvemos com pessoas, 
coisas, hábitos que retar-
dam nosso crescimento.

Conforme o missionário 
da SEPAL, David Kornfi eld , 
“A vida SIMPLES é uma vida 
não  corrida nem complica-
da que dispõe de tempo e 
fl exibilidade para desfrutar e 
estender o Reino  De Deus.”

Quero propor uma alter-
nativa para sermos livres, 
leves e soltos, não para 
cairmos na farra como diz 
a música do Lulu Santos: 
“Livre, leve e solto/caia na 
gandaia, solte suas feras...” 
Nada a ver! Refi ro-me a 
uma vida simples, sem ba-
gunça, aliás, certas loucu-
ras emperram a vida. 

COMO PODEMOS TER 
UMA VIDA MAIS LEVE? 
A epistola aos Hebreus foi 
escrita para os convertidos 

2014 – um 
ano perdido!

do judaísmo. Os novos cris-
tãos eram muito apegados 
às cerimônias do Antigo 
Testamento e diante da per-
seguição, consideravam a 
possibilidade de voltarem 
para o judaísmo, à vida 
pesada do cerimonialismo 
e leis minuciosas; amplifi -
cadas pelo “fermento dos 
fariseus”, os quais atavam 
fardos pesados às costas 
do povo. Eis a proposta: 
“Desembaraçando-nos de 
todo peso e do pecado que 
tenazmente nos assedia .”

Qual a diferença entre 
peso e pecado? Pecado é 
errar o alvo. “Todos peca-
ram...” É nomeado e iden-
tifi cado na Bíblia: Rebel-
dia, inveja, bebedice,  
imoralidade sexual, cobiça, 
ganância, egoísmo, fofoca, 
adultério... O que é “peso”? 
Não se trata de algo ruim, 
necessariamente, mas de 
situações que nos seguram, 
atrapalham. É como correr 
com uma mochila pesada 
nas costas. É pecado as-
sistir futebol? Não, o próprio 
apóstolo Paulo usou fi guras 
do atletismo para ilustrar 
princípios de vida. A ques-
tão é... Para onde isso nos 
leva? Tenho que assistir a 
todos os jogos porque meu 
time tá jogando, ou ganhan-
do ou perdendo? Quantas 
horas gastamos no compu-
tador, na televisão?  Há no-
vas doenças ligadas ao vício 

da tecnologia. Uma delas é 
a Nomophobia: A ansiedade 
que surge por não ter aces-
so a um dispositivo móvel. O 
termo “Nomophobia” é uma 
abreviatura de “no mobile 
phobia” (medo de fi car sem 
telefone móvel).

Quando realizamos uma 
faxina em nossas bolsas, 
carteiras, mochilas, carro, 
porão, percebemos lixo e 
supérfl uos desnecessários. 
O mesmo acontece com o 
nosso coração. Costuma-
mos enchê-lo com coisas 
sem valor e se não forem 
descartadas, será peso 
morto. Infelizmente pode-
mos nos embaraçar com 
pessoas, situações, hábi-
tos... Há parentes que pe-
dem emprestado o cartão 
de crédito e sujam o nome 
do outro, uma pessoa se-
dutora deseja te usar, um 
namoro que não te leva 
pra frente, um enrosco com 
uma pessoa casada, ou  
com alguém sem compro-
misso sério, não tem a mes-
ma fé. O  pecado e o peso 
se misturam, colam em nós,  
do mesmo jeito quando pi-
samos num chiclete e ten-
tamos tirar aquele grude do 
calçado, onde pisamos ele 
cola também. 

Um clássico exemplo 
disso é o de Sansão, asse-
diado pela Dalila. Imagino 
como era a conversa: “Ai 
Sansão, meu bad boy, UAU! 

Esses bíceps, esses cabe-
los, esse look, é demais, de 
onde vem tanta força?” E 
ele se achava... Dormia no  
colo dela, literalmente. Ga-
rotão sarado, “gostosão”, 
“pegador”, debruçava-se 
no joelho da amante, em-
briagado pelo prazer... O 
que aconteceu depois? Um 
grande líder, alguém de fu-
turo, top de linha, tem os 
olhos perfurados. Como diz 
no nordeste, “furaram-lhe 
os olhos,” A paixão cega (o 
amor ao dinheiro também) 
faz gente boa se desviar 
da fé e se atormentar com 
muitas dores... Resultado, 
um dos mais notáveis juiz 
de Israel foi rebaixado a 
burro de carga, empurrando 
um moinho no território fi lis-
teu (a realidade se repete 
quando um descabeçado,  
ao invés de ser útil no Rei-
no vira mão de obra barata 
a serviço de um sistema 
opressor)... Quantas revira-
voltas na vida de pessoas 
promissoras por causa de 
enroscos dessa natureza!

A vida de Jesus era 
leve e Ele disse: “Aprendei 
de mim.” Realmente, tão 
leve que Ele andava sobre 
as águas. Com a ajuda do 
Mestre a gente não afunda 
no Mar da vida. 

SALLES, Davi,  Vida Simples Na 
Família, Editora Fôlego, p. 30
Hebreus 12.2

Vida Simples – Viva leve!

Imigrantes digitais
outra, e o conhecimento se 
multiplicará” (12:4). 

C o m o  i m i g r a n t e s 
digitais achamos mais fácil 
rejeitar e até condenar o 
uso da tecnologia como 
meio legítimo de louvor e 
propagação do Evangelho; 
porém, não há base bíblica 
para isso. Assim como 
Deus permitiu que Paulo 
e os demais apóstolos se 
utilizassem da invejável 
infraestrutura do Império 
Romano, Ele nos permite 
utilizar os meios modernos 
de transporte e comunicação 
p a r a  f a z ê - L o  m e l h o r 
conhecido neste mundo. 
N o  p a s s a d o  r e c e n t e , 
igrejas foram acusadas de 
ultraliberais pelo simples 
fa to  de  ins ta la rem ar 
condic ionado em seus 
prédios e aveludarem os seus 
bancos. Agora, igrejas estão 
sendo censuradas devido ao 
uso de mídia para projetar 
hinos, corinhos e outras 
imagens sobre uma tela. 
Obviamente, tudo precisa 
ser feito com moderação, 
mas a tecnologia é uma 
ferramenta que não pode 
ser desperdiçada por causa 
de nosso tradicionalismo e, 
muito menos, ignorância. 
A geração que estamos 

tentando alcançar e edifi car 
para o Senhor Jesus Cristo 
pensa em meios digitais 
e adquire conhecimento 
através dos mesmos. Daí a 
importância do uso de blogs, 
websites, redes sociais e 
multimídia em nossos cultos.   
É preciso ter cuidado para 
que a tecnologia não se 
torne mais importante ou 
atraente que o conteúdo que 
ela transmite; porém, isso 
não é desculpa para que ela 
seja de toda rejeitada.

Como imigrantes digitais, 
achamos o cúmulo do 
absurdo quando irmãos, 
p r inc ipa lmente  jovens 
que são nativos digitais, 
fi cam trocando mensagens 
eletrônicas durante o culto 
ou surfando na Internet. A 
solução tradicional é coibir, já 
que não podemos proibir, o 
uso desses aparelhos dentro 
da igreja; porém, algumas 
pessoas estão usando o Ipad 
(tablet), o laptop e o próprio 
celular para acompanhar 
a Bíblia eletronicamente, 
fazer anotações e pesquisas 
s imu l tâneas  enquanto 
escu tam o  es tudo  ou 
pregação do pastor. Em 
outras palavras: os nativos 
digitais não usam o caderno 
de anotações como nós 

fazíamos, mas aplicativos 
computadorizados. Tirar 
isso deles é o mesmo que 
lhes fechar as portas para 
o conhecimento e facilitar o 
seu êxodo para outras igrejas 
que compreendem melhor 
as suas necessidades de 
aprendizado. 

Não há dúvida que o 
ant ic r i s to  fa rá  g rande 
uso da tecnologia para 
controlar o mundo. Isso já 
está acontecendo diante 
de nossos o lhos.  Mas 
enquanto a igreja não for 
arrebatada, ela não só 
pode como deve utilizar as 
ferramentas de informação 
que estão à sua disposição. 
Podemos obedecer ao IDE 
por todo o mundo através 
da tecnologia, investindo 
nos dispositivos que irão 
faci l i tar e aprimorar os 
cultos da igreja que incluem 
o louvor e o aprendizado 
da Palavra de Deus. O 
desafio é convencer os 
imigrantes digitais que vale 
a pena estudar e aprender 
a manusear os aparelhos 
e programas eletrônicos 
n e c e s s á r i o s  p a r a  s e 
c o m u n i c a r  n o  m e s m o 
id ioma da geração que 
Deus colocou sob a nossa 
responsabilidade. 
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“Eu segurei muitas coisas em minhas mãos, e eu perdi tudo. 
Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo.”

(Martin Luther King)3

O ITV - Instituto 
transformando 
V i d a s ,  é  u m 

trabalho da Missão Cristo 
Para a Cidade Internacional 
(CPCI), com parceria e apoio 
da Associação Missionária 
Independente (AMI) e da 
Igreja Batista em Dom Pedro 
(IBDP), que visa evangelizar 
crianças e adolescentes 
em situação de risco e 
vulnerabilidade social do 
Bairro Colônia Antonio Aleixo, 
em Manaus, Amazonas. 
Uma área de muita pobreza 
e de grande necessidade de 
demonstração do amor de 
JESUS através de nossas 
vidas. O ITV conta com 
um complexo de 1.500m2, 
estruturado com 4 (quatro) 
salas de aulas, biblioteca, 
laboratório de informática, 
consultório odontológico, 
cozinha, refeitório e quadra 
de esportes. As ferramentas 
que ut i l i zamos para a 
evangelização são: reforço 
escolar de português e 
matemática, aulas de inglês, 
espanhol, libras, informática 
e práticas esportivas, além 
do atendimento odontológico 
e fornecimento de café da 
manhã, almoço e lanche. 
Em face destas ferramentas, 
temos a necessidade de 
contarmos com voluntários 
e estagiários prontos a servir 
ao Reino. 

OBJeTIVO DO 
PROJeTO mISSIONÁRIO 

De cURTO PRAZO
Estimular e incentivar 

crentes, jovens e adultos, 
maiores de 18 anos, que 
queiram fazer missões de 
curto prazo se utilizando 
d a  e s t r u t u r a  d o  I T V, 
durante o período que lhe 
for conveniente, seja de 
uma semana, 15 dias, um 
mês, 3 meses, 6 meses 
ou até um ano. Será um 
tempo de aprendizado e 
de prá t ica  cr is tã  para 
o  membro que mui tas 
vezes não tem tido esta 
oportunidade, podendo tal 
prática também servir como 
estágio para Seminaristas, 
estudantes da área de 
Serviço Social, Psicologia, 
L e t r a s ,  O d o n t o l o g i a , 
Administração, Computação, 
Biblioteconomia, Educação 
Artística, Educação Física e 
outras áreas afi ns.

OBJeTIVOS 
eSPecÍFIcOS:

P r o m o v e r  m i s s õ e s 
u r b a n a s ,  l e v a n d o  o 
missionário de curto prazo 
a ter uma experiência de 
vida servindo ao próximo e 
apresentando o evangelho 

Quando temos  f i l hos ,  temos  mu i tas 
expectativas em relação a eles. Idealizamos 
comportamento, profi ssão, casamento, etc. 

Não há nada de errado nisso, exceto quando colocamos 
um peso excessivo sobre os ombros deles na tentativa 
de fazê-los cumprir nossas expectativas.

Deus quando nos criou na sua infi nita soberania 
traçou um plano para nossas vidas, mas também no 
seu infi nito amor, nos deu o livre arbítrio e permitiu que 
fi zéssemos nossas escolhas. Claro que se decidimos 
nos submeter por amor e obediência à vontade de 
Deus, certamente colhemos frutos de paz, realizações e 
conquistas em todas as áreas de nossas vidas. Quando 
optamos por escolher nossos caminhos em detrimento 
da vontade de Deus, creio que na Sua infi nita bondade 
e graça Deus demonstra misericórdia com nossos 
desvios, mas certamente teremos que arcar com as 
conseqüências por nossas escolhas fora da vontade 
de Deus e não fi caremos isentos de lutas, tristezas e 
desilusões em nossa vida.

Claro que não somos Deus e não podemos garantir 
que o fato de nossos fi lhos seguirem nossas orientações 
para suas vidas irá garantir a eles felicidade plena e 
realização total. Pelo contrário, é até possível afi rmar 
que há fi lhos que fi zeram escolhas diversas daquelas 
que os pais desejavam para suas vidas e foram 
bem sucedidos, provaram para os pais que estavam 
equivocados. Porém, não podemos ignorar que Deus 
deu aos pais a responsabilidade de educar e orientar 
os fi lhos. Pais sensatos e guiados pelo Espírito Santo 
sempre irão fazer isso na dependência de Deus e não 
irão falhar, pois têm a promessa de que serão bem 
sucedidos: “Instrui o menino no caminho em que deve 
andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele.” 
(Prov. 22.6). 

Os tempos mudaram. Os fi lhos estão cada vez 
mais cedo se tornando autônomos, mas não podemos 
abrir mão da nossa responsabilidade de ensinar e 
orientar. Assim como nós fi zemos escolhas em nossas 
vidas e tivemos oportunidade de errar e acertar, eles 
também precisam vivenciar esta experiência. A nós 
pais, depois que passar o tempo de ensinar e orientar, 
cabe fi carmos na retaguarda em oração, confi ando na 
soberania e no cuidado de Deus para com a vida deles. 
Se na caminhada eles errarem (e irão errar), ao invés 
de dizer-lhes: “eu não te avisei?” que possamos dizer 
as palavras do Senhor a Daniel: “Não tenha medo, 
você, que é muito amado. Que a paz seja com você! 
Seja forte! Seja forte...!”. (Daniel 10.19). Embora as 
circunstâncias do texto bíblico sejam outras, o objetivo 
aqui é demonstrar a eles, o quanto são amados, 
incondicionalmente.

 Maria Genaina de Almeida Ribeiro Reder. 
Casada. Mãe de dois fi lhos. Membro da Igreja Batista 
Bíblica em Vila São Jorge – Guarulhos/SP. Líder do 
Departamento de Ensino. Professora Universitária.

Orientando 
fi lhos sob o 

temor do Senhor 

Projeto de Missões de Curto Prazo

através dos talentos que o 
SENHOR lhe deu;

T r a b a l h a r  v a l o r e s 
espirituais do missionário 
de curto prazo com base 
no tríplice ministério de 
Jesus, ou seja, ensinando, 
p r e g a n d o  e  c u r a n d o , 
baseado em Mateus 9:35;

Fomentar e desenvolver 
o amor,  a  pa ixão ,  as 
aptidões e a capacidade do 
missionário de curto prazo 
por missões urbanas;

ATIVIDADeS PROPOSTAS:
O missionário de curto 

prazo se envolverá com 
os  t raba lhos  que  são 
desenvolv idos no ITV, 
podendo trabalhar nas áreas 
de educação, esporte, artes, 
línguas, assistência social, 
psicologia, informática, 
odontologia, administração, 
coz inha ,  manutenção , 
limpeza, compras, etc...

Caso você queira vir e 
tenha uma idéia, um projeto 
que possa ser desenvolvido 
com as crianças, ou com 
adolescentes, ou com jovens, 
ou mesmo com toda a 
comunidade, você deverá nos 
enviar via e-mail itvmanaus@
gmail.com para vermos a 
possibilidade de adequarmos 
à nossa realidade, com a 
certeza de que o mesmo 
será estudado com muito 
comprometimento.

O cANDIDATO ReceBeRÁ:
Apoio espiritual: Através 

de pastores e membros da 
Igreja Batista em Dom Pedro 
e de outras igrejas co-irmãs.

Manual: De missões 
de  cu r to  p razo  (Se rá 
enviado com antecedência 
ao candidato contendo 
informações sobre usos 
e  cos tumes,  horár ios , 
programas, etc...)

A l o j a m e n t o :  O 
alojamento poderá ser o 
da IBDP – Igreja Batista em 
Dom Pedro, que é coletivo 
e tem capacidade para 
atender até 30 pessoas, ou 
mesmo na casa de algum 
irmão.

Transporte: Todos os 
t raslados do candidato 
relacionados ao trabalho 
no ITV, desde o alojamento 
e v ice-versa, inclusive 
aeroporto.

Material promocional: 
Camiseta, boné e outros.

Cer t i f i cado :  O  ITV 
fornecerá, em conjunto 
com a IBDP, um Certifi cado 
de Missionário de Curto 
Prazo ,  ou  de  Es tág io 
S u p e r v i s i o n a d o ,  p e l o 
período que o missionário 
ou estagiário desenvolver o 
seu trabalho.

PARA cANDIDATOS ReSIDeNTeS em mANAUS: 
SOB cONSULTA.

Pagamento: O valor correspondente ao total de diárias 
(até 30 dias) deverá ser depositado antecipadamente, antes 
da chegada do candidato, na conta do ITV: CEF – Caixa 
Econômica Federal, Agência 2853, Operação 003, Conta 
Corrente nº. 1629-0.

Passagem aérea e despesas extras: Por conta do candidato.

ReQUISITOS PARA A cANDIDATURA:
- Ser membro de uma igreja local e ter uma Carta de 

Recomendação de seu Pastor, que deverá ser digitalizada 
e enviada para itvmanaus@gmail.com;

- Ser maior de 18 (Dezoito) anos. Digitalizar RG e CPF 
e enviar para itvmanaus@gmail.com;

- Enviar um e-mail para: itvmanaus@gmail.com informando 
toda a sua qualifi cação (nome, nacionalidade, naturalidade, 
data de nascimento, estado civil, profi ssão, grau de instrução, 
carteira de identidade, CPF, endereço completo, telefones 
de contato, nome dos pais ou responsáveis, igreja onde é 
membro, nome do pastor com telefone e e-mail, compartilhar 
se já teve alguma experiência com missões, informação se 
usa algum tipo de medicamento ou possui algum tipo alergia, 
demais informações que julgar necessária)

- Ter disponibilidade para servir.
- No fi nal, fazer um Relatório circunstanciado de sua 

experiência com o ITV. (O modelo será fornecido pelo ITV)
Se o candidato for estrangeiro, não residente no Brasil, 

deverá ser encaminhado através de CPCI - Cristo para a 
Cidade Internacional (CFCI - Christ for City International) 
www.cfci.org.

INFORmAçÕeS GeRAIS:
Período de aceitação de candidatos em 2014: De 03 de 

fevereiro a 20 de dezembro. 
Contatos: itvmanaus@gmail.com, ou, (92) 9984-5626 

(Oi); (92) 9112-5626 (Vivo); ou, (92) 8136-0011 (Tim). Visite 
nosso site: www.itvmanaus.org

INVeSTImeNTO DO cANDIDATO: 
A título de investimento, o candidato a missionário de 

curto prazo desembolsará o valor correspondente ao descrito 
na tabela abaixo, com base em dólares dos Estados Unidos, 
nos quais estão inclusos: Alojamento, alimentação (Café da 
manhã, almoço e jantar), traslado (Aeroporto - Alojamento – 
ITV – Alojamento - Aeroporto), além de um dia de lazer, com 
passeio turístico a ser defi nido pela direção.

TABeLA
Item Período (dias) Valor p/diária
1 De 7 (sete) até 30 (trinta) US$ 35,00
2 De 31 (trinta e um) até 60 (sessenta)  US$ 30,00
3 Qualquer tempo superior a 60 (sessenta) US$ 25,00

cONTINUAçÃO DA PÁGINA 1
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“Deus lhe deu um presente de 86.400 segundos hoje.
Você usou um para dizer obrigado?”

(William Arthur Ward) 4
AcAmPAmeNTO NO IAme

O acampamento no período do carnaval é para toda a 
família. Além de acampar é uma oportunidade para conhe-
cer o IAME – Instituto Agrícola do Menor. Este ano de 2014 
será realizado no período de 01 a 04 de Março. Cada noite 
terá um jantar especial: Brega, Bíblico, Gala e Criatividade. 
Venha preparado para participar de toda a programação. 
O tema será: Amor não Fingido, tendo como preletor o Pr. 
João Saraiva da Igreja Batista em Dom Pedro, Manaus AM. 
O versículo chave é Romanos 12.9, pois o estudo bíblico 
será neste livro. O investimento: De 6 a 12 anos: R$ 50,00 
e de 13 para cima: R$ 60,00. Cada Acampante deverá le-
var um quilo de alimento não perecível. Local do evento: 
IAME - Instituto Agrícola do Menor, Rodovia BR 463, Km 
20, Distrito de Picadinha - DOURADOS – MS. Telefones: 
(67) 3424-7956 e celulares (67) 8154-6501 (TIM), 8119-
9901 (VIVO).

RUmO AO cHILe
Dia 29 de janeiro, pela manhã a Família Oliveira seguiu 

para Manaus, onde passará o período fi nal aqui no Brasil 
antes de partir para o Chile. Será o penúltimo passo (largo) 
até chegar a Rancágua onde permanecerá por um ano até 
darem início ao trabalho em Machali.  Pr. Valtair agradece 
a Deus e a todos que têm apoiado sua família nos últimos 
dois anos de transição ministerial. Suas palavras foram es-
tas: “O que posso dizer? Estamos juntos em Cristo! Prossi-
gamos nossa caminhada, Ele sempre está à frente”. Orem 
por todos eles: Pr. Valtair, a esposa Raquel, e os fi lhos, 
João Marcos, Josué e Joel.

SIBImA 2014

Cidade de Guaíba RS para apresentar o Projeto Farroupi-
lha na igreja liderada pelo Pr. Zenildo, nosso compatriota (o 
mesmo é natural de Camaçari na BA). O ano de 2013 foi de 
muitas lutas, e, por isso, de muitas vitórias que glorifi caram 
o nome do Senhor. Nossa gratidão a todos que nos apoiam 
neste ministério. Orem para que mais igrejas possam nos 
sustentar, pois estamos com grandes necessidades nesta 
área. Servos de Cristo: Pr. Marcus Vinícius, Ana Carolina e 
Benjamin”. Contatos: (54) 8427-0328 (OI) e 54 8118-9902 
(TIM) ou pelo e-mail: marcus-carol@hotmail.com.

BOQUIm Se

sitantes. Já realizamos nossa primeira reunião de equipe 
para concluir o planejamento dos trabalhos para este se-
mestre. Nossa família está animada com o início de um 
novo ano e toda a equipe aqui também”.  Orem pela lega-
lização da Igreja em Cabo Verde. Os documentos já foram 
encaminhados e precisam ser aceitos para que o processo 
chegue ao fi m. Orem para que seja possível a viagem do 
Pr. Junior e sua família ao Brasil neste primeiro semestre 
de 2014. Há necessidade de visitar novas igrejas com vis-
tas a completar o sustento. As variações cambiais difi cul-
tam a vida em Cabo Verde.

BODAS De OURO
O Pr. Antônio Ribeiro Fernandes de Oliveira, da Igre-

ja Evangélica Fundamentalista de Feira de Santana BA 
comemorou 50 anos dedicados ao ministério da Palavra 
de Deus na mesma Igreja, no dia 01 de janeiro de 2014. 
Para festejar esta data foi realizado um culto de Ação de 
Graças, que foi muito concorrido por familiares, irmãos 
em Cristo, amigos e a sociedade local. Apesar dos seus 
bem vividos 81 anos, com problemas de saúde, o Pr. 
Antonio ainda está fi rme na liderança da igreja com o 
mesmo fulgor dos seus trinta anos, quando tomou posse 
Que o Senhor seja louvado. Parabéns! Mensagem en-
viada por Lélia V. Fernandes de Oliveira: leliavfernan-
des@yahoo.com.br.

ORGANIZAçÃO DA IGReJA
O Pr. Junior Luiz Santos está em processo de organi-

zar a congregação onde trabalha através da IBP - Igreja 
Bíblica de Pajuçara. A nova igreja teve o ingresso de novos 
membros tendo terminado o ano de 2013 com 35 membros 
de 18 anos acima e 06 membros juvenis que são aqueles 
abaixo desta idade. Entre 30 e 40 crianças convertidas es-
tão formando uma classe de batismo com 11 candidatos 
que deverão descer às águas batismais neste início de 
ano. Recentemente foi realizado também o primeiro casa-
mento na congregação. Casaram-se os jovens Flaviano e 
Bruna. Contatos co o Pr. Luiz pelo telefone (85) 8875-8580 
ou com Patrícia Barreto (85) 8755-7094. 

No período de 28 de Fevereiro a 04 de Março, aconte-
cerá o 4º Acampamento de Verão da Cojubasul (Comunhão 
da Juventude Batista do Rio Grande do Sul), que iniciou no 
ano de 2010 como um ministério auxiliador das Igrejas Batis-
tas Fundamentalistas de daquele estado, com o objetivo de 
unir os jovens das igrejas em comunhão e alcançar jovens 
que nunca ouviram do evangelho. O acampamento tem na 
programação  mensagens e estudos da Palavra de Deus, 

cOJUBASUL

devocionais diários, desafi os bíblicos, além de atividades es-
portivas e tempo de comunhão entre os jovens. Neste ano 
o tema escolhido é “Mais que Vencedores” Rm 8.31, abor-
dando a vitória que já temos assegurada em Cristo Jesus, 
através de nossa Salvação. O Investimento por pessoa é de 
R$ 125,00 e cada jovem receberá uma camiseta alusiva ao 
evento. Para mais informações sobre o acampamento entre 
em contato pelo e-mail cojubasul@hotmail.com.

Iniciaremos o nosso semestre, comemorando os 65 
anos de existência do SIBIMA, com um CAFE TEOLÓGI-
CO no dia 1 de fevereiro, sábado as 8h30, as 9 palestra 
com o Dr. George Gann e na semana (3 - 7) de segunda 
a sexta as 19h, teremos várias exposições sobre o tema: 
ALIANÇAS DE DEUS, numa perspectiva dispensaciona-
lista. Planeje estar conosco! Divulgue na sua igreja! Não 
haverá custo. Será levantada uma oferta em louvor a Deus 
pelos 65 anos do SIBIMA e para ajudar com as despesas 
do evento. Mais informações e como contribuir com os nos-
sos projetos: www.sibima.org.

cULTO De DeSPeDIDA
No dia 25 de janeiro próximo passado às 19h30, na 

Igreja Batista em Dom Pedro, Manaus AM, sob a liderança 
do Pr. João Azevedo Saraiva Jr foi celebrado o Culto de 
Despedida do Pr. Frank M. Real e sua família. Depois de 
sete anos fazendo parte da equipe pastoral da IBDP o Pr. 
Frank aceitou o desafi o de liderar a Igreja Batista em Ca-
coal, no estado de Rondônia. Nos últimos anos na IBDP, 
pastor Frank liderou o ministério do Centro de Desenvolvi-
mento de Líderes. 

JABOTIcABAL
“Louvamos a Deus pela Igreja Batista Esperança em 

Jaboticabal onde temos irmãos dedicados. Estou orando 
por homens com chamado para o pastorado, uma família 
de missionários para compor a equipe. Esse é meu pedido 
de oração: Mais obreiros para a seara! Nossa igreja tem 
crescido em número. Louvo a Deus por nosso grupo de 
jovens que tem crescido espiritualmente e eles tem se en-
volvido em vários ministérios e isso tem feito a diferença. 
Durante esses meses orei muito por obreiros para Jaboti-
cabal onde estou implantando a igreja e por Pitangueiras 
onde tenho ajudando a Igreja Batista Bíblica como pastor 
interino. É necessário um pastor de tempo integral para lá. 
Orem também para a construção do nosso templo. Seus 
missionários: Pr. Daniel, Vanessa e Daniela”.

FARROUPILHA RS
“Para usar uma expressão aqui do Sul, posso dizer que 

Farroupilha é um “baita” campo missionário, extremamente 
sedento da Palavra de Deus! No dia 15 de dezembro tive-
mos uma atividade para as crianças no domingo a tarde. 
Foi um tempo muito proveitoso e frutífero. Dia 22 estive na 

“Glorifi camos a Deus pelas bênçãos gloriosas pelas 
quais o Senhor tem nos dado, e louvamos a Deus pelas 
vidas dos irmãos que tem orado por nós e ofertado para a 
obra missionária em Boquim, Sergipe. Já estamos na reta 
fi nal de nos mudarmos para o novo espaço. Recentemente 
tive a honra de batizar mais duas pessoas sendo que uma 
delas é minha fi lha Julia. A outra é Jamile, uma jovem que 
tem o chamado para trabalhar com as crianças. Estamos 
vendo os primeiros membros fi éis aqui em Boquim, o que 
muito nos abençoa. Orem pelo suprimento dos recursos 
fi nanceiros, pois agora com o aluguel do novo salão as 
despesas cresceram. Com gratidão: Pr. Guaraci e família”.

JUNQUeIRO AL

No dia 15 de dezembro de 2013 foi realizado pelo 
Pastor Lourinaldo Alves da Silva, da Igreja Batista Bíblica 
em Junqueiro AL, o batismo de seis novos irmãos que se 
tornaram membros da Igreja na mesma data. Orem pelo 
trabalho em Junqueiro, mas também por todo o estado de 
Alagoas para que mais missionários sejam despertados 
por Deus para a implantação de novas igrejas.

cABO VeRDe
O missionário Junior e sua família, servindo ao Senhor 

em Cabo Verde na África Ocidental, enviou uma mensa-
gem no início deste ano para o Jornal de Apoio com esta 
afi rmação: “Começamos o ano bem recebendo os irmãos 
brasileiros Lucas e Inácio que vieram conhecer o trabalho 
mais de perto. Demos início às primeiras atividades de 
2014 com destaque para os nossos cultos que tem sido 
muito bem assistidos e que também tem contado com vi-

ARAPONGAS PR
O Pr. Tia-

go Henrique 
da Silva e sua 
esposa Luana 
Virgínia estão 
felizes com o 
nascimento do 
primeiro fi lho, 
Felipe. Mais 
pessoas estão 
chegando para 
a Igreja pela 
graça de Deus. 
A classe de ba-
tismo não tem 
fi cado vazia. O 
fato marcante 
neste momento 
na igreja é que 
as pessoas no-

vas que estão chegando foram evangelizadas pelas pró-
prias famílias da igreja. O alvo para que todas as famílias 
da igreja frutifi quem tem dado resultado. A igreja está oran-
do por um novo ponto de pregação. O sonho com relação 
ao templo neste novo ano é a colocação da cobertura (te-
lhado) sobre a laje para evitar as infi ltrações. O alvo com 
relação á frequência à igreja para este ano é para que logo 
tenhamos necessidades de mais cadeiras. Mais informa-
ções pelo telefone (43) 3056-1546, ou pelo e-mail: missa-
otiago@hotmail. 



O ACEE - Acampamento Cristão Estância Esperança 
existe pela graça de Deus com o apoio do seu povo no 
sustento mensal, e participação nas suas atividades. Não 
há dúvida que o trabalho é árduo, mas a recompensa é 
eterna. O próximo retiro é o Retiro da Família no período 
de 01 a 04 de março de 2014. Investimento de R$120,00 
por pessoa. Crianças com até 12 anos R$ 60,00. Abaixo 

AcAmPAmeNTO em cATALÃO - GO

desta idade não há custo.  Início: 08h00 dia 01/03/2014 
- Término: 14h00 dia 04/03/2014. Reserve o seu lugar 
depositando o valor na conta do ACEE e mande uma 
cópia para o e-mail: wkieffer@gfamissions.org. O Acam-
pamento Cristão Estância Esperança tem este CNPJ: 
14.952.446/0001-20 e a conta é no Banco do Brasil Agên-
cia 311-5 – C/C: 48.815-1. 
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“De cem homens, um lerá a Bíblia; 
noventa e nove lerão o cristão...”

(D. L. Moody) 5

No  d i a 
2 9  d e 
novem-

bro de 2013, na 
capela do Seminário 
Batista do Carir i 
em Crato-CE,  a 
Editora Syl labus 
fez o lançamento 
simultâneo de três 
obras. “Nada me 
faltará – Meditações 
no Salmo 23”, escrito 

FAmÍLIA mARTINS mISSÕeS NO LOGOS
Com aulas ministradas de segunda a sábado das 18h45 

até as 22h15 e aos sábados até às 16 horas, terá início no 
dia 10 de fevereiro de 2014 o novo Curso de Treinamento 
para Missões no Seminário Logos (Antigo SEBARSP). No 
mesmo local estará funcionando também os demais cursos 
teológicos e a EMTL - Escola de Missões Transculturais sob 
a coordenação do Pr. Raul Nogueira. Para contatos e maio-
res informações: Pr. Élcio Bernardino Correia pelos seguin-
tes meios: Fone/Fax (11) 3331-5463; 3223-4928 e 3331-
5451. Por e-mail: sebarsp@sebarsp.org.br ou www.sebarsp.
org.br. O  Centro de Treinamento Transcultural - Ministério 
LVO, que está instalado no seminário, haverá treinamentos 
a partir do dia 17 de fevereiro. São dois cursos distintos. Um 
deles é noturno e qualquer pessoa que deseja ampliar a sua 
visão sobre missões poderá fazer o curso. O curso de mis-
sões do LVO é de tempo integral, das 9h00 as 18h00 na 
maioria dos dias, e será somente para irmãos que desejam 
estar na obra como missionários de carreira. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas com o Pr. Raul Nogueira atra-
vés do site: www.ministeriolvo.com. 

ReTIRO eSPIRITUAL
A Igreja Batista Independente de Orlândia sob a lideran-

ça do Pr. Paulo Ricardo Gonçalves estará realizando no dias 
1 a 4 de março de 2014 um Retiro Espiritual e Recreativo 
para toda a família cristã. O evento acontecerá na cidade de 
Morro Agudo, na “Escola de Comércio”, ponto de referência 
(cemitério). O valor do acampamento é de R$ 30,00 reais 
por pessoa a partir de 8 anos de idade para quem pagar até 
o dia 15 de fevereiro. Depois desta data o valor da contri-
buição será R$ 40,00. Crianças até 7 anos não pagam. Pe-

Editora Syllabus lança 4 títulos

pelo colunista do Jornal de 
Apoio, Pr. Almir Marcolino 
Ta v a r e s ;  “ M o s a i c o 
Teológico - Ensaios em 
Homenagem ao Professor 
Tomé Willson”, escrito por 
seus alunos; “Um Voo 
para a Eternidade – O 
Chamado Missionário de 
Harold Reiner”.

O Pr. Valney Veras fez 
a sinopse das três obras 
dando-nos em poucas 
palavras, uma visão do 
conteúdo de cada uma. 

N a d a  m e  F a l t a r á 
- Meditações no Salmo 
23. “Vívido e edificante 
são estas meditações no 

Salmo 23. Elas suprem uma 
lacuna importante, que está 
entre a análise textual e 
os ensinos espirituais que 
cada cristão necessita para 
o conhecimento de Deus, o 
Pastor, e o entendimento da 
segurança que tem  por fazer 
parte do seu rebanho”. 

Mosaico Teológico - 
Ensaios em Homenagem 
ao Prof. Tomé Wil lson. 
“Composto de artigos escritos 
por alunos do Prof. Tomé, 
que hoje estão servindo 
em vários ministérios. Este 
título reflete a miscelânea 
de conhecimentos histórico-
teológicos e linguísticos que 

foram embrionariamente 
gerados nas aulas... Justo 
tributo a quem se dedicou 
de corpo e alma ao ensino”.

 U m  Vo o  p a r a  a 
Eternidade - O Chamado 
Miss ionár io  de Haro ld 
Reiner. 

“A vida do pastor e 
missionário Haroldo Reiner 
nem de perto pode ser 
sintetizada nestas poucas 
páginas descritas por ele 
mesmo.

Para contatos com a 
Editora Syllabus: 

Pr. Humberto Medeiros 
pelo e-mail: humberto@
sinos.net;  

Pr. Valney Veras pelo 
e-mail: prvalney@hotmail.
com.

Pr. Bronson - Historiador

dimos a confi rmação até o dia 15 de fevereiro para melhor 
nos preparar para recebê-los. Esse valor é insufi ciente, por 
isso estamos pedindo a ajuda das igrejas que vão participar 
a doarem alguns alimentos que poderão ajudar nas segue a 
lista dos itens a serem doados: leite, Arroz Vasconcelos, Fei-
jão Vasconcelos, açúcar, óleo, café, Achocolatado Nescau, 
macarrão parafuso Basilar, molho de tomate, papel higiêni-
co, detergente. É necessário que os pastores cujas igrejas 
forem participar nos comuniquem o que foi arrecadado até a 
data do dia 15 de fevereiro. Todos os acampantes deverão 
trazer: colchão, roupa de cama, prato e talheres, copo, ob-
jetos pessoais. Contatos com Pr. Aluísio Frazão (16) 99325-
0255 e 3826-1114, e-mail: aluisio.frazao@hotmail.com, ou 
com Davi: (16) 99195-2260. 

DOUTORADO

O ano de 2013 foi de muitos desafi os para o Pr. Fer-
nando César Martins que está atuando na implantação de 
uma igreja em São Carlos SP. No dia 22 de dezembro eles 
se mudaram para o novo templo semi-acabado. Está fal-
tando ainda o piso e o término dos banheiros. Juntamente 
com as bênçãos Deus permitiu também as provações. No 
início de janeiro foram surpreendidos pela invasão do pré-
dio. Arrombaram a porta de entrada e furtaram vários ob-
jetos e equipamentos eletrônicos. Pr. Fernando disse que 
“foi muito triste ver a casa do Senhor sendo saqueada!” 
Orem pela igreja para que tenham os recursos para repor 
o que foi roubado (Som, instrumentos, microfones, etc) e 
pela colocação das grades de proteção que terá um custo 
aproximado de R$ 5.000,00. Logo após a mudança para o 
novo templo, Pr. Fernando iniciou um trabalho de visitação 
e evangelismo nas imediações da igreja visando alcançar 
as pessoas do bairro. A maioria tem se mostrado amigável 
e contente com a presença da igreja no local. Orem pelo 
Pr. Fernando César Martins, sua esposa Milena e as fi lhas, 
Isabela e Ana Luisa.  Contatos pelo e-mail: Prfernando20@
hotmail.com, ou pelo telefone: (16) 98116-4547.

PROJeTO PeROBA
De 8 a 11 de janeiro o missionário Peterson Matheus 

Dias realizou com o Lar Shekinah, o Defi cient Camp no 
acampamento Betel. Muito sol e uma quantidade maior de 
não convertidos foram alcançados com a mensagem do 
Evangelho. Duas notícias: O Lar está de mudança nova-
mente. A casa atual não é tão fácil de adaptar quanto uma 
casa térrea. O novo local é uma casa térrea. A segunda 
notícia é que o missionário Matheus e sua família estarão 
se mudando para Alagoas em janeiro de 2015 (conforme 
previsto no projeto inicial apresentado à AMI, desde julho 
de 2013). Em Alagoas o trabalho será auxiliar a missionária 
Dinalva no Refúgio Sobre Rodas. Este ano de 2014 o alvo 
é levantar o sustento integral para o ministério denominado 
Projeto Peroba. Juntamente com o trabalho (http://missio-
nariadinalva.wix.com/refugiosobrerodas), haverá a implan-
tação de uma igreja na cidade. Entrem em contato para 
agendar uma data para que o missionário Matheus visite 
sua igreja e apresente seu projeto: (11) 98194-1584 (TIM). 

POSSe DO NOVO PASTOR
A Igreja Templo Batista Jerusalém, em Camaçari BA 

sob a liderança do missionário Pr. Tomé Lopes dos San-
tos empossou o novo pastor, José Alves como seu Pastor 
Titular em culto e cerimônia de posse realizada no dia 01 
de Fevereiro de 2014. Pr. Tomé e sua família em breve 
partirão para o novo campo de trabalho no Estado de São 
Paulo. Para contatos use o e-mail: lopesthomas@hotmail.
com, ou Santost75@yahoo.com.br.

No dia 9 de dezembro 
de 2013, na Universidade 
Mackenzie de São Paulo, 
o Pr. Mário Maracaípe re-
cebeu seu título de Doutor 
em Ministério pelo Centro 
de Pós Graduação Andrew 
Jumper e pelo Reformed 
Theologycal Seminary. A 
tese defendida tem o títu-
lo: “O ACONSELHAMEN-
TO PRÉ-MATRIMONIAL 
BASEADO NOS PARÂ-
METROS BÍBLICOS: UMA 
PROPOSTA REDENTIVA 
PARA A FAMÍLIA”. Da refe-
rida tese foi elaborado um 
manual de aconselhamento 
cujo propósito é o de prepa-

rar solteiros para um relacionamento afetivo, como também 
fi rmar os laços conjugais de casados, baseado na Palavra 
de Deus, visando um matrimônio fundamentado em sólido 
princípio bíblico. Havendo interesse o Pr. Mário poderá ser 
contatado para ministrar treinamento de conselheiros ma-
trimoniais. O pastor agradece a todos os que cooperaram 
para a realização desse propósito, especialmente a Igreja 
Batista Regular do Calvário em Anápolis e sua família, tri-
butando ao Senhor toda a honra, glória e mérito.

DIReTO De cABO VeRDe
Omar e Maria de Carvalho estão no Cabo Verde e devi-

do às muitas lutas, as vitórias são abundantes no Senhor. 
O casal tem lecionado, pregado, discipulado, visitado, 
evangelizado, projetado fi lmes, construído paredes, refor-
mado, plantado horta. As passagens para retornar ao Brasil 
já estão compradas para o dia 22 de maio, mas há ne-
cessidade de muitos recursos fi nanceiros para completar 
diversos trabalhos no campo onde estão servindo. Para 
saber mais, entre em contato com o missionário Omar de 
Carvalho pelo e-mail: omaremaria@hotmail.com ou visite 
a página do casal no site: www.minsteriodeapoiocalebe@
webnode.com.
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“Ninguém nunca foi capaz de resistir à pregação do Evangelho. 
Eles irão se revoltar contra ele como animais furiosos ou eles 

serão convertidos”. (Paul Washer) 6
Po r t a n t o ,  a s 

m i s s i o n á r i a s 
Elpídia Pinheiro e 

Christa Groth são gente como 
a gente; a única diferença é 
que elas colocaram as suas 
vidas nas mãos do Senhor 
para servir com fi delidade, 
amor e persistência, que 
é a razão pelas quais elas 
têm feito toda a diferença na 
obra missionária no norte de 
nosso país.  

Se somarmos 51 mais 
44 teremos 95 anos da obra 
missionária realizada em 
nossa Amazônia através 
destas duas exemplares 
servas do Senhor.  Ao 
percebemos quão grande 
tem sido a bondade de 
Deus na vida de nossas 
missionárias e de todos nós, 
foi que resolvemos nos reunir 
com elas para agradecer e 
adorar ao Senhor.

A s s i m ,  n o  d i a  3 0 
de novembro de 2013 a 
Igreja Batista Celestial, a 
MIBRAFE - Missão Brasileira 
Batista da Fé e a MNTB 
- Missão Novas Tribos do 
Brasil se reuniram no templo 
de nossa Igreja que esta 
situada no Bairro Nova 
Floresta zona leste da capital 
amazonense. Na ocasião 
aconteceu um abençoado 
culto de homenagem às 
quer idas  miss ionár ias 

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

Todos nós enfrentamos em determinados 
momentos lutas quanto ao manter a motivação 
para a vida. Alguns mais, outros menos, mas o 

desânimo é algo que ronda a todos nós. E entre outras 
causas ele pode vir por causa de frustração devido a 
ingratidão, ao não reconhecimento do que fazemos, por 
um sentimento de não estarmos atendendo as expectativas 
dos outros, por ter que, num determinado ambiente de 
trabalho ou familiar, lidar com lutas por posição, o que 
gera insegurança e é evidência de insegurança, por 
causa críticas maldosas (e é maldosa quando não tem o 
objetivo de nos ver superando as difi culdades, mas são 
depreciativas com a intenção de difamar, derrubar).E 
o desânimo também pode vir por causa de frustração 
consigo mesmo, devido a falhas, a resultados de trabalhos 
que não foram o que esperávamos, por não conseguir 
realizar alguma tarefa ou por concluir que não signifi camos 
para os outros o que pensávamos.E ainda pode vir após 
você ter realizado o tudo o que queria. De modo que não 
te falta nada, mas estás entediado.

E como você tem lidado com o desânimo, e como 
tem tratado pessoas desanimadas? É preciso cuidar com 
a nossa abordagem a fi m de não condenar uma pessoa 
desanimada à condição de fracassado por causa de suas 
debilidades e erros. E da mesma forma ter o cuidado de 
não permitir que sejamos convencidos, por circunstâncias 
e pessoas, de que não iremos além de onde chegamos. 
E isto pode ser o que muitos até inconscientemente 
desejam. Mas não é esta a vontade de Deus. A convicção 
de que temos liberdade para avançar na vida não pode 
depender dos nossos acertos, mas da nossa fé na efi cácia 
do sacrifício do Senhor Jesus. Por causa do seu sacrifício 
fomos libertos das nossas culpas. Portanto somos livres 
para seguir avante, acreditando que podemos crescer e 
que o Senhor tem muito mais para cada um de nós. João 
8.36 - se, pois, o fi lho vos libertar...  Isaías 43.25 – “Eu, Eu 
mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor 
de mim e dos teus pecados não me lembro”.

A cada dia somos chamados a olhar para Jesus, 
autor e consumador da nossa fé, a recomeçar a vida a 
cada momento, sem deixar que a culpa ou a vanglória 
nos prenda no passado. Recomeçar deixando para trás 
tanto erros (se já os confessamos e abandonamos - Pv 
28.13),  quanto acertos ou posições (Fp 3.7-8). Somos 
chamados não para viver focado no passado, mas nas 
nossas possibilidades em Cristo Jesus (Fp. 4.13). Focados 
nas suas promessas (Lc. 1.37; II Co 1.20), lembrando 
que apesar de nós e não por causa de nós, temos uma 
soberana vocação. Temos mais o que fazer do que 
fi carmos entregues ao orgulho, à culpa, à autopiedade ou 
dar ouvidos a quem se esquece, não quer lembrar ou não 
sabe do preço que foi pago pelas nossas faltas.  Portanto, 
sigamos  adiante. Fp 3.13,14.

 
Pr. José Soares Filho

Igreja Batista Bereiana – Jaraguá do Sul – SC
E-mail: batistajaragua@gmail.com

RecOmeNDAçÕeS AOS 
JOVeNS 

TeÓLOGOS e PASTOReS
Helmut Thielicke

edições Vida Nova
www.vidanova.com.br

Desde sua primeira tradução 
para o inglês, em 1962, 
este livro singelo alcançou 
o patamar de um pequeno 
clássico da Teologia. Os 

A sua 
vocação é 

para seguir avante

Missionárias são homenageadas na Amazônia

e uma mensagem muito 
desafi adora. O Espírito Santo 
guiou a programação de tal 
forma que os participantes 
saíram daquele maravilhoso 
c u l t o  e n c o r a j a d o s  e 
animados para obedecer ao 
Senhor.

A programação teve a 
abertura com uma gravação 
feita pela irmã Nélia Brito 
que não teve condição 
de estar presente por se 
encontrar na ocasião no 
Estado de Roraima; foi algo 
muito signifi cante para elas 
já que Nelia que é irmã 
do Pastor da Igreja que 
organizou o evento, os 
dois são de uma família de 
ribeirinhos do Rio Juruá, 
que foi ganha para Cristo 
através do trabalho delas 
e dos colegas da MNTB. O 
culto especial contou muitas 

outras participações como: 
O quarteto da Igreja Batista 
da Comunhão, o grupo 
Canários de Cristo da Igreja 
Batista Rosa de Sarom, 
o grupo da Missão Novas 
Tribos do Brasil, a cantora 
Alyssa Peres e um grupo de 
crianças da Igreja Batista 
Celestial, entre outros.

A Missão Brasi le i ra 
Batista da Fé, que na ocasião 
estava representada pelo seu 
presidente Pr. Joel Nóbrega, 
pelos pastores Ricardo 
Lima, Edilim Brito, Arão 
dos Santos e membros de 
diversas igrejas entregaram 
para as homenageadas, 
placas de honra ao mérito, 
reconhecendo os muitos 
anos de t rabalho com 
dedicação, amor e fi delidade 
que tem prestado ao povo 
amazonense. 

Que nosso Pai Celeste 
c o n c e d a  à s  n o s s a s 
queridas “meninas” muitos 
anos de vida, saúde e 
oportunidades de estarem 
em nosso meio para que 
possamos aprender com 
elas dos seus conselhos, 
das suas experiências e 
comprometimento com as 
coisas de Deus.

A  p r e s e n ç a  d a s 
mi ss i oná r i as ,  o  cu l t o 
d e  h o m e n a g e m ,  a s 
participações, a entrega de 
placas em honra ao mérito 
e nossos momentos com 
elas foram importantes para 
elas, mas com certeza foi 
de grande e muitíssima 
validade para todos nós, os 
novos obreiros, igrejas e ao 
público presente. Tivemos a 
benção de Deus de ouvi-las 
e abraçá-las.

Ao encerrar este relato, 
quero dizer a Missão Novas 
Tribos do Brasil, a Missão 
Brasileira Batista da Fé, a 
Igreja Batista Celestial, e 
em particular aos pastores 
Joel Nóbrega, Ricardo Lima 
e Sérgio Botileiro e a todos 
os participantes, MUITO 
OBRIGADO!

Edilim, Eny, 
Nadine e Linda Brito.
(Família de obreiro da 

Igreja Batista Celestial)

TRILOGIA DO TRIUNFO
Neil m. Frase

editora Verdade
www.editoraverdade.com.br

A Trilogia do Triunfo é composta de três 
volumes escritos por Neil M. Fraser: 
A Grandeza do Gólgota, A Glória da 
Ressurreição e O Gozo do Seu Retorno. 
A leitura destes três livros nos conduz 
para bem perto de Cristo. O autor, um 
escocês que passou a maior parte 
de sua vida nos EUA, tem um modo 
especial de expor as Escrituras para 
aquecer nossa fé.

O AmOR cOmO 
eSTILO De VIDA
Gary chapman

editora 
mundo cristão

www. 
mundocristao.

com.br
O  a u t o r  n o s 
apresenta as sete 
características das 
pessoas capazes 
de amar: gentileza, 
paciência, capacidade de perdoar, 
cortesia, humildade, generosidade e 
honestidade. Esta frase do autor resume 
bem o conteúdo do livro: “Se pensarmos 
no amor como um sentimento, fi caremos 
f rustrados quando não pudermos 
despertá-lo em alguém. Mas quando 
descobrirmos que o amor é, sobretudo 
uma ação, estaremos prontos para usar 
as ferramentas em nosso poder para 
amar melhor.”  

conselhos valiosos dados por ele levam 
teólogos e pastores jovens e também os 
mais experientes a voltar repetidamente 
a o s  s á b i o s 
esclarecimentos que 
He lmut  t ransmi te 
nes ta  ob ra ,  cu ja 
mensagem sucinta 
é indispensável a 
todos que desejam 
permanecer fiéis a 
sua genuína vocação 
cristã.

cONTINUAçÃO DA PÁGINA 1
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7 “Certamente a essência da sabedoria está em, antes de 
começarmos a agir ou de tentar agradar a Deus, descobrir o que 

Deus tem a dizer sobre o assunto”. (Martyn Lloyd Jones)

No  d i a  2 7  d e 
d e z e m b r o  d e 
2013, na cidade 

de Fátima do Sul - MS, o 
casal Geraldo Majela Pupin 
e Maria Vilani Pupin celebrou 
Bodas de Ouro. O celebrante 
foi o Pr. Antonio Majela 
Pupin, fi lho do casal. Antonio 
é pastor em São Bernardo 
do Campo - SP e Geraldo 
e Vilani são missionários 
trabalhando na implantação 
de uma Igre ja  Bat is ta 
Fundamentalista em Fátima 
do Sul. A oração de bênção 
sobre o casal foi dirigida 
pelo Pr. Amilcar Bragança 
de Vasconcelos, titular da 
Igreja Batista Central de 
Dourados - MS enviadora do 
casal Geraldo e Vilani.

Pr. Geraldo Majela Pupin 

O Brasil tem passado há algumas décadas 
por uma transformação inédita em sua 
história religiosa. O País assiste a uma 

tremenda expansão pacífica da fé evangélica que 
tem alcançado cerca de um quarto da população. 
Contudo, o Brasil também tem assistido, em meio 
à expansão da família de Deus, talvez sem se dar 
conta disso, a geração de muitos “filhos” gerados 
e concebidos por uma igreja que o Senhor não 
gerou. A história começa há cerca de um quarto de 
século, quando a teologia da prosperidade começou 
a parir denominações megalomaníacas arautos de 
um reino presente apenas em sermões platônicos, 
asseverando promessas que Deus jamais proclamou. 
Numa perversão sistemática das promessas do 
Reino Messiânico escatológico, os “filhos” de tais 
líderes midiáticos ouvem incessantemente discursos 
carismáticos bradando sem nenhum constrangimento 
que quaisquer vicissitudes podem ser vencidas, 
aniquiladas e repreendidas, contudo, condicionadas 
a um tripé “invencível”: o da mediação única do líder 
“carismático”; da participação em suas campanhas 
gananciosas; e por fim do assentimento cego e 
desesperador de ouvintes vitimados pelos problemas 
comuns ao ser humano normal que vive num mundo 
caído. Porém a realidade mostra que são discursos 
absolutamente falsos e tão irresponsáveis quanto 
o pai que gera filhos ignorando a responsabilidade 
que estes demandam dos genitores. Tais pais 
religiosos não necessitam ser nominados, pois jamais 
reconhecerão sua paternidade irresponsável, que 
promovem a lotação de igrejas que Jesus não gerou, 
como clones da antiga FEBEM, cheias de menores 
espirituais, abandonados e espalhados pelo Brasil 
afora. Denominações que teimam em identificar-se 
como “Igreja”, mas que são, na verdade, instituições 
promíscuas parindo f i lhos gerados na carne, e 
não do Alto, basicamente formados por três tipos 
“genéticos”. O primeiro tipo são os “filhos rebeldes”, 
os outrora “evangélicos” contudo, agora céticos que 
se aperceberam que seu líder espiritual era de fato 
um mentiroso covarde que os abandonara desde o 
início da “geração”, agravando ainda mais seu estado 
indigno, tirando-lhes toda a esperança, não lhes 
deixando qualquer riqueza, apenas promessas em 
nome de Deus, e jamais cumpridas. Filhos gerados 
aos milhares sempre ao fim de “campanhas” que se 
mostram absolutamente inócuas e desonestas (2 
Pe 2.13-22). A rebeldia desses filhos porém, não se 
limita aos pais, mas se estende ao próprio Deus e 
sua Igreja verdadeira e sincera. Traumatizados pela 
desonestidade paterna, creem que nenhuma família 
valha a pena. O segundo tipo são os “filhos hipócritas” 
que, diferentemente dos anteriores, não se rebelaram 
contra as malandragens do pai trovador, mas ao 
contrário, decidiram seguir os passos tortuosos do 
genitor enganador. Sabem que o pai não cumpre o 
que diz, mas perceberam que, embora vitimados por 
ele, podem usar dos mesmos enganos para obterem 
os mesmos benefícios. Estão cientes da falácia 
das mentiras do pai mas jamais as confessarão 
publicamente. Levá-las-ão até o inferno se necessário 
for (Mt 7.15-23). Por fim há os “filhos sofredores”, os 
quais apesar de jamais experimentarem o cumprimento 
das promessas do pai megalomaníaco, contudo 
continuam a crer nele, pois foram convencidos que 
as promessas não se cumpriram porque o filho ainda 
não aprendeu a exercitar a sua fé, não tem “autoridade 
suficiente” para determinar contra demônios, doenças 
e desgraças. Infelizes filhos que, além de sofrerem 
a dor cotidiana, sofrem pela culpa que o covarde pai 
lhes impõe, ignorando, que seus pais os exploram 
para se enriquecerem por meio da pobreza de sua 
geração (Mt 23.13,14). Maldito o pai que ao invés 
de abençoar o filho o usa como fonte de riqueza 
iníqua (Lv 19.29). Que o Senhor se apiede dos filhos 
rebeldes e sofredores, e que, como fez com Raabe, 
nos dê graça para os acolhermos na fiel “Filadélfia”, 
que ainda gera filhos nascidos do Alto apesar dos 
desmandos da promíscua “La odiceia” (Jd 12-23; Ap 
3.7-12).

Os fi lhos da 
Igreja que O 

Senhor Não Gerou

cONTINUAçÃO DA PÁGINA 1

é natural de Batatais - SP 
nascido em 20 de Agosto 
de 1945. Sua conversão a 
Cristo ocorreu no dia 14 de 
dezembro de 1966 através 
do ministério da Igreja 
Batista Independente em 
Batatais sob a liderança do 
missionário Jaime William 
Rose. É casado com Maria 
Vilani Pereira Pupin desde 
24 de dezembro de 1963. 
Vilani é natural de Milagres 
- CE e nasceu no dia 30 
de Maio de 1944 tendo se 
convertido a Cristo em 15 de 
dezembro de 1966.

O casal tem três fi lhos e 
cinco netos: Ângela 49 anos. 
Filhos Lucio (21), e Eduarda 
(19). Residem na Alemanha. 
Antonio 48 anos. Filhos 
Bruno (24), e Camila (22), 

moram em são Bernardo 
do Campo - SP. André 41 
anos, Filhos Filipe (12), 
Filha Gabriela (11), Filho 
André Junior (02), moram 
em Dourados - MS.

F o r m a d o  p e l o 
Seminário Batista Ebenezer 
de Ribeirão Preto - SP 
e com Bacharelado em 
Teologia pelo Seminário 
Batista Emaús em São 
Bernardo do Campo - SP. 
Geraldo Foi ordenado ao 
ministério pastoral no dia 
11 de junho de 1970 para 
pastorear a Igreja Batista 
Independente de Batatais 
- SP. Liderou esta igreja 
de 11 de junho de 1970 
a 31 de janeiro de 1994, 
quando mudou-se para 
Dourados - MS. Naquele 

114 Anos Anunciando Jesus

A igreja ama Mis-
sões. Além do 
trabalho indíge-

na, temos pontos de pre-
gação e congregações no 
interior da Bahia, bem como 
obreiros atuando no exte-
rior. Também saímos à bus-
ca dos “cordeirinhos”. Atra-
vés do Projeto Boa Semente 
estamos nas escolas seme-
ando a Palavra. O inferno 
investe contra as crianças. A 
pornografi a foi liberada tra-
vestida como ensino sexual.  
Estamos na luta contra esta 
ação maligna.

Há também os grupos 
(GA) para alcançar jovens 
estudantes; e grupos visan-
do casais apresentando Je-
sus e fortalecendo a família. 
Os GA valorizam a missão 
da Igreja.  Há ainda o traba-
lho entre moradores de rua 
e, quando possível, é reali-
zada a “Operação Raabe”.

AS LUTAS.
São tempos difíceis 

onde o relativismo é o ab-
soluto. Através da moda 
sensual (defraudadora), de 
músicas oba, oba, da irre-
verência, da indiferença e 
mais alguns outros etece-
tras, o inferno está atacan-
do pesado para remover 
fundamentos. Daí estarmos 
clamando por um aviva-
mento bíblico, para, juntos 
com outras igrejas fi éis, 
preservarmos a sã doutrina.    

Pastores e escritores 
são unânimes em afi rmar 
que o mal da igreja na pós-
-modernidade é a Indife-
rença. Gente insensível 
às verdades bíblicas. Aos 
tais, nada a ver o introdu-
zir “balidos de Amaleque” 
dentro do arraial. Ignoram 
os absolutos. Não sabem 
o que é defraudação. Nada 
de compromisso. É tempo 
–  mais do que nunca, creio 
– de conclamar o povo a um 
quebrantamento diante de 
Cristo.

Nestes dias difíceis, 
onde a verdade é relativa e 

tudo se torna 
descartável, 
também te-
mos nossas 
lutas como 
igreja mili-
tante, mas 
temos que 
louvar a 
Deus pelos 
que apre-
sentam os 
corpos em 
s a c r i f í c i o 

com Jesus. Muitíssimas 
são as bênçãos! Impossível 
enumerá-las. Tão somente, 
por graça e misericórdia, 
podemos fazer coro às pa-
lavras do salmista: Grandes 
coisas tens feito, ó Deus; 
quem é semelhante a ti? 
Presta-nos auxílio na an-
gústia... Em Deus faremos 
proezas, porque calca aos 
pés os nossos adversários 
(Sl 71. 19b; 60.11,12).  Ben-
dito seja Ele que tem nos 
conduzido em triunfo! Com 
informações do Pr. José In-
fante Jr.

mISSÕeS.
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vivo ao Senhor. Ovelhas de 
boa lã. São jovens, adultos 
e idosos de oração. Grupo 
do “quarto secreto”. Joelhos 
calejados que abençoam a 
igreja e o ministério. Povo 
que ama Missões. Dão e 
dão-se. E junto com este 
exército que marcha de jo-
elhos, estamos vencendo 
sob a maravilhosa graça de 
Jesus.

cHeGAmOS AOS 114!
É isso aí.  Agradecemos 

a Deus a vida da igreja. 
Queremos mais intimidade 

período a IBI em Batatais 
abriu congregações em 
Batatais na Vila Cruzeiro 
e Vila dos Pupins, além 
de mais uma na cidade de 
Brodowski - SP.

O u t r a s  a t i v i d a d e s 
ministeriais desenvolvidas 
pelo Pr. Geraldo: Programa 
Radiofônico “Chuvas de 
Bênçãos” na Rádio Difusora 
Batata is  por  22 anos. 
Professor no Seminário 
B a t i s t a  E b e n é z e r  d e 
Ribeirão Preto - SP por 14 
anos, Seminário Batista 
Macedônia de Franca – 
SP e Seminário Batista em 
Dourados - MS. Foi pastor 
auxiliar na Igreja Batista 
Central de Dourados - MS de 
janeiro de 1994 a junho de 
2000. Diretor e Coordenador 
do Orfanato IAME de janeiro 
1994 a junho de 2000. 

Atualmente, desde junho 
de 2000, Pr. Geraldo e Vilani 
são missionários pela AMI 
- Associação Missionária 
Independente em Fátima 
do Sul - MS onde atua 
na implantação de uma 
igreja, participando ainda 
da Diretoria do orfanato 
IAME e lecionando no SIBI – 
Seminário e Instituto Batista 
Independente em Dourados 
- MS. 

Pr. Geraldo e Vilani com fi lhos, genros, noras e netos
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8“Há três coisas com as quais o homem não deve jamais 
brincar: um pouco de veneno, um pouco de falsa doutrina 

e um pouco de pecado”. (J.C. Ryle)

No  d i a  2 1  d e 
dezembro  de 
2013 a Primeira 

Igreja Batista Bíblica em 
Jardim São Pedro, São 
Paulo SP liderada pelo Pr. 
José Reginaldo G. Santana 
realizou um culto de gratidão 
pela vida do Pr. Ademario Jr e 
sua esposa Tatiana, em virtude 
de sua ida para o Templo 
Batista em Vila São José. 

O Pr.  Ademario fez 
parte da PIBB em Jd. São 
Pedro desde 1996, tendo 
confi rmado sua fé em Jesus 

No  d i a  9  d e 
janeiro de 2014 
às 3 horas,  o 

Senhor levou para a glória 
o Pastor estadunidense, 
João Peterson, missionário 
no Brasil com a missão 
ABWE. O funeral aconteceu 
na Primeira Igreja Batista 
Regular em Juazeiro do 
Norte, CE. Pr. Hernandes 
Sousa PIBR de Crato (Ceará) 
dirigiu o culto. 

Seus dois fi lhos James 
e Sara conseguiram voltar 
dos EUA e estavam com 
ele antes de falecer. Os 
missionários presentes ao 
sepultamento disseram 

A Igreja Batista Fundamentalista 
Cristo é Vida em Fortaleza - 
CE (www.cristoevida.com) 

sob a liderança do Pr. José Nogueira há 
26 anos, realizou de 24 a 26 de janeiro de 
2014 sua XXVII Conferência Missionária 
sob o tema “Missões - O Desafi o Final”. A 
IBFCV tem dez congregações e mantém 
integralmente dez missionários, além de 
ajudar substancialmente outras quatro 
famílias missionárias. 

Como preletores da conferência, 
além do Pr. Nogueira, titular da igreja, 
foram convidados:

Pr. Paulo Alves da Igreja Batista 
Regular da Paz, Presidente do Conselho 
do Seminário Batista do Cariri e 

Conferência missionária

Presidente da MAB - Missão Auxiliadora Batista; 
Pr. Ronaldo Charles que trabalha entre quatro etnias 

indígenas no interior da selva amazônica, numa área de 28 
mil quilômetros quadrados, na Guyana. Ele e sua esposa 
dão assistência a 34 aldeias e supervisionam o trabalho 
missionário. Em 26 dessas aldeias já foram estabelecidas 
igrejas, e esforçam-se para iniciar igrejas nas oito aldeias 
restantes, através de evangelismo e discipulado; 

Pr. Francisco Vargas da Igreja Batista Fundamentalista 
Santa Bíblia, na Venezuela. Sua igreja tem mais de mil 
membros e está comprometida com Missões. Atualmente 
lutam para construir um seminário para preparar obreiros 
para a seara do Senhor. Pr. Vargas teve a missão de 
desafi ar a igreja para o trabalho missionário na América 
Latina; 

Missionária Marilene Araújo testemunhando do seu 
trabalho na Amazônia onde serve ao Senhor há 17 anos. 
Sua fi delidade e perseverança têm sido inspiradoras para 
todos que querem servir ao SENHOR, mesmo em meio 
às circunstâncias adversas; 

Pr. Geraldo Fonseca - Ele e a esposa (Ileta) depois 
de um frutífero trabalho na Região da Selva Amazônica 
(Letícia e região) transferiram-se para a Região Andina 
da Colômbia. Moram na cidade de Madri, onde ministram 
estudos bíblicos em casa, realizam cultos num Centro 
Comunitário e às terças-feiras ministram a Palavra num 
Centro de Atenção a Meninas em Situação de Riscos. 
Também ajudam na Igreja Batista do Calvário em Bogotá; 

Jutson Mark, missionário da IBF Cristo é Vida de 
Currais Novos – RN e coordena as Frentes Missionárias 
de sua igreja na Zona Rural, sendo parceiro do Projeto 
Alcançando o Sertão para Cristo. Lidera o Ministério de 
Missões, desenvolvendo vários ministérios de apoio à 
implantação de igrejas e de treinamento missionário.

Morre no Brasil o Pr. John Peterson
que era impressionante o 
número de surdos e mudos 
que foram para demonstrar 
seu amor e apreciação para 
Jean e Pr. João. 

Pas to r  João  e  sua 
esposa Jean começaram 
seu ministério em Campinas 
- SP. Depois trabalharam 
em Fortaleza, e no interior 
de Ceará. Desde 1998, eles 
têm ensinado no Seminário 
Batista Regular em Crato, 
Ceará. Pr. João foi pioneiro 
no trabalho de evangelização 
de surdos-mudos no Brasil. 
O livro de libras que ele 
escreveu é o padrão de 
libras para o Brasil.

No  d i a  4  d e 
janeiro de 2014 
a c o n t e c e u  o 

culto de posse do Pastor 
Ademario Junior como titular 
do Templo Batista em Vila 
São José - SP. O culto foi 
uma grande benção, com 
mais de 200 pessoas que 
compareceram, inclusive 
13 pastores. Após o culto 

Pastores orando pelo Pr. Ademario e Pr. RicardoPr. Ademário, sua esposa Tatiana 
e Pr. Ricardo com a esposa Daniela.

houve uma recepção para 
os presentes. 

Nos 30 anos de história 
do Templo Batista em Vila 
São José cinco pastores 
já estiveram na liderança: 
O miss ionár io  ba t i s ta 
independente Pr. Delbert 
Ray Canright (fundador), 
Pr. Mário José da Silva, Pr. 
Elísio dos Santos (Esses dois 

trabalharam juntamente como 
o missionário fundador), Pr. 
Esteliano de Moraes (1995 - 
2003), e o Pr. Ricardo M. Brito 
(2004 - 2013). 

Atualmente a Igreja tem 
104 membros, cerca de 
20 congregados e apoia 
22 Projetos Missionários, 
incluindo dois projetos de 
missionários que saíram 
da própria igreja: Projeto 

Bom Samaritano no Estado 
do Pará liderado pelo Pr 
Esteliano Moraes e o Projeto 
Luz para o Oriente na cidade 
de Barretos liderado pelo 
Pr Ricardo Brito.   Para 
contatos com o novo Pastor 
Ademario Junior: (11) 5696-
5479 (Igreja); 3586-9508 
(Res.); 9.9861-3546 (TIM), 
ou pelo e-mail: jrademario@
gmail.com

Culto de posse

Culto de despedida e culto de posse

Cristo em 1999, batizado 
em 2001, casou-se com a 
Tatiana em 2006 e no ano 
de 2012 foi ordenado ao 
ministério pastoral. Durante 
esses anos desenvolveu 
m i n i s t é r i o  n a s  á r e a s 
de educação, f inanças, 
juventude e desde junho de 
2012 trabalhava com o Pr. 
José Reginaldo como pastor 
auxiliar. 

O convite por parte do 
Templo Batista em Vila São 
José aconteceu no início 
do ano de 2013, sendo que 

durante um período de 6 
meses (Abril a Setembro), 
o pastor Ademario esteve 
p r e g a n d o  n a  i g r e j a , 
conhecendo os irmãos e 
orando juntamente com a 
igreja. No fi nal desse tempo 
de conhecimento e oração, 
Deus confirmou a ida do 
Pr. Ademario e sua esposa 
Tat iana para o Templo 
Batista em Vila São José. 

O pre letor  do cul to 
de gratidão que trouxe 
uma mensagem bíbl ica 
desafi adora com o título “É 

hora de ir além” foi o Pr. 
André Santana, que também 
é um dos pastores formados 
no celeiro da PIBB em Jd. 
São Pedro. Atualmente o Pr. 
André faz parte da equipe 
pastoral da Igreja Batista do 
Horto do Ypê. 

Pr. Ademario e Tatiana 
terão seus nomes gravados 
nas páginas alegres da 
PIBB em Jardim São Pedro. 
O Pr. José Reginaldo G. 
Santana e os membros da 
igreja abençoaram o novo 
ministério do Pr. Ademario.

Pastores Reginaldo e Ademário com esposas Pr. André e Pr. Ademário com esposas

Culto de Despedida




