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O Pr. Regi-
naldo Bra-
g a  D i a s 

que é um dos ideali-
zadores do Ministério 
Cristão Global quer 
introduzir uma boa 
teologia e visão bíblica 
para igrejas e pasto-
res em Moçambique, 
África mediante um 
curso com duração de 

AVISO IMPORTANTE: A partir desta edição o Formulário de Doação para o Jornal 
de Apoio seguirá por e-mail. Caso não o recebam, favor entrar em contato com 

o Pr. Carlos Moraes pelos telefones: (16) 3761-0749; (16) 99192-1440 (Claro); 
98121-4101 (TIM) ou então pelo nosso e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br.

Há meses o mis-
sionário Sérgio 
Danon tem tra-

balhando no planejamento 
e recrutamento de pessoas 
para uma campanha no 
Brasil no período da Copa 
do Mundo. Leia a matéria 
completa na página 3 e veja 
como você pode participar.

Judeus 
por Jesus

O Pr. Jeremy Tyler 
(Foto com a espo-
sa) está imbuído 

de organizar a Campanha 
para a distribuição de litera-
tura nos jogos da Copa do 
Mundo, mais especificamente 
em Cuiabá. O trabalho será 
feito em parceria com Wings 
Bearing Precious Seed que 
é liderado pelo filho de um 
missionário aqui no Brasil. 
Teremos  um milhão de livre-
tos para serem distribuídos 
nos eventos da copa. Cada 
livreto contém um folheto em 

Vitória Verdadeira

12 idiomas principais da copa. Saiba mais na página 7.

O Templo Batista Maranata de Londrina que 
acaba de realizar sua conferência missionária 
anual, agora está participando diretamente do 

ministério de evangelização de prisões através da Missão 
Rocha Eterna. Veja como na página 5. Na foto os pastores 
Reinaldo, Carlos e Manoel.

Missões em Londrina

Ministério Cristão Global

2 anos e meio através de aulas modulares duas vezes por 
ano. Leia mais na página 5.

No pe-
ríodo 
d e  7 

a 23 de abril a 
CBBN – Comu-
nhão Batista Bí-

“Ide, pregai e ensinai”
Ide, pregai e ensinai” 

é o tema do XXII Con-
gresso Batista Bíbli-

co que será realizado pela 
CBBN- Comunhão Batista 
Bíblica Nacional, sob a presi-
dência do Pr. Marcos A. Silva 
no período de 23 a 27 de julho 
de 2014 em Porto velho RO.

O local do evento será 
o Accordes Hotel, Km 5 da 
BR 364 e o preletor principal 
será o Pr. David Teis, da 
Liberty Baptista Church FW 
(na foto com a esposa). Logo 
os demais preletores serão 
apresentados pela CBBN.

O investimento para as 4 
diárias no hotel com direito 
a participar de toda a pro-
gramação, acomodação e 
alimentação é de R$ 500,00 
por pessoa. As reuniões e 
refeições serão realizadas no 
Portal das Américas (www.
portaldasamericas.net).

As inscrições deverão ser 
feitas através do site: www.
portovelho2014.com.br.

“

Projeto Missionário Iquitos-Perú

blica Nacional, através 
do Comitê de Mis-
sões, estará realizando 
a Segunda Caravana 
Missionária. Os obje-
tivos da iniciativa são 
quatro: Visitar uma 

em Iquitos; Participar 
da Assembleia de Or-
ganização do centro de 
Treinamento Transcul-
tural.

Há duas opções de saí-
da para os participantes. 
A primeira será dia 7 de 
abril saindo de São Paulo 
e inclui visita á Comuni-
dade de Intuto por seis 
dias. A segunda será no 
dia 14 de abril, também 
de São Paulo. Para os dois 
grupos, o retorno será no 
dia 23 de abril.

O investimento para 

comunidade ribeirinha; 
Trabalhar na construção 
do centro de Treina-
mento Transcultural; 
Participar do Congresso 
Missionário da AMIES 

cada participante será 
de R$ 1.500,00 refe-
rentes às passagens 
aéreas pela LAN (ida 
e volta), podendo ser 
parcelado em até cin-
co vezes no cartão. 
Os participantes rece-
berão gratuitamente 
alimentação e hospe-
dagem no Peru. 

Mais informações: 
Pr. Álvaro Pavan pelo 
e-mail: pr.pavan@bol.
com.br ou pelos telefo-
nes: (19) 3231-3566 e 
99729-7930 (VIVO).Irmão Eduardo confirma doação de terrenos 

para o Centro de Treinamento Transcultural

Iquitos - Outubro de 2013 - 1ª reunião de 
Diretores do Centro de Treinamento TransculturalPr. Saul e família.
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“A maior lição da vida é a de que, 
às vezes, até os tolos têm razão”.

(Winston Churchill) 2
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As s i m  c o m o 
S a t a n á s ,  o 
s i s t e m a  d o 

mundo sempre foi o mesmo: 
antideus, imoral e violento. 
A na tureza d iabó l ica 
nunca sofreu alteração. 
Semelhantemente ao deus 
deste século, o mundo não 
muda nem para melhor e 
nem para pior. Mas por que 
temos a impressão que o 
momento em que vivemos 
é o pior de toda civilização 
humana? A razão é muito 
simples: a igreja mudou. 
Jesus disse: “E, por se 
multiplicar a iniquidade, o 
amor de muitos esfriará” 
(Mateus 24.12). Enquanto 
a igreja se comportava 
como sal da terra e luz do 
mundo, os homens tinham 
vergonha de pecar, mas, 
agora, com a banalização 

Você já teve de 
enfrentar um 
desafio, um tra-

balho, uma tarefa maior 
que você? O livro de Josué 
nos desafia a superar os 
limites, a avançar, aumen-
tar o alcance da nossa 
atuação, abençoar outras 
pessoas, ir além das nos-
sas fronteiras, viver ainda 
mais para refletir a glória de 
Deus, impactar mais vidas 
e alcançá-las para Jesus.

É um livro semelhante 
ao de Atos, no Novo Tes-
tamento. Em Josué, Israel 
avança para conquistar a 
Terra Prometida; em Atos, 
a igreja avança para con-
quistar o mundo através da 
evangelização; em Josué, 
há estratégias de guerra 
para ganhar espaço físico; 
em Atos, a igreja desen-
volve metodologias para 
ganhar corações; em Jo-
sué, o capitão é o seu autor 
(Josué, significa “Deus é 
a salvação”); em Atos, o 
Capitão da salvação é Je-
sus (nome grego,  significa 
“Jeová o Salvador”). Em 
Josué, os peregrinos vão 
para a Canaã terrena; em 
Atos o peregrino anela pela 
Canaã celestial.  Ambos 
são livros de ação, movi-
mento e desenvolvimento.

Tenho desafiado o povo 
do Horto do YPÊ a encarar 
o ano de 2014, como o ano 
da Expansão. Nada como 
um livro tão otimista, tão 
motivador, tão inspirador 

Logo que Jesus foi publicamente identificado 
pelo Pai e pelo Espírito Santo no batismo de 
João Batista, aconteceu uma ferrenha bata-

lha entre ele e Satanás. Levado ao deserto pelo Espírito 
Santo para ser tentado, uma das propostas de Satanás 
a Jesus foi dar-lhe todos os reino deste mundo (Mt 4.8). 
De fato ele poderia fazê-lo, pois na queda do homem, 
Satanás usurpou o governo do sistema mundial. Por essa 
razão é que a Bíblia afirma que Satanás é “Príncipe (go-
vernador) do mundo” (Jo 14.30) e o mundo inteiro jaz no 
maligno (1 Jo 5.19). O sistema mundial é governado pelo 
maligno e será liberto por Cristo.

Não há uma conspiração mundial. Há um império 
mundial em formação. Um governo anticristão que está 
sendo preparado para ser encabeçado pelo Anticristo. 
Por enquanto é um governo invisível humanamente fa-
lando, que incentiva o mal através de filosofias que ge-
ram cosmovisões anti-Deus. Satanás está trabalhando 
estrategicamente para alcançar seu objetivo: um gover-
no mundial.

Na estratégia de Satanás há uma sequência lógica 
e ele trabalha com afinco na mesma direção sem que 
nada lhe tire o ânimo. Está bem adiantada a sua tese 
de negação dos absolutos morais e da revelação divina. 
A negação dos absolutos está levando a humanidade a 
uma racionalização falaciosa nunca antes vista na histó-
ria. Prova disso é o aborto que está solapando as bases 
da humanidade. A negação da verdade objetiva de Deus 
resultou no relativismo que está popularizando acelera-
damente o que se convencionou chamar de “redefinição 
de valores”. É o caos, pois estamos adentrando a uma 
política que aniquila toda e qualquer tentativa de diferen-
ciar o certo do errado.

Diante disso, já se tornou necessário a redefinição 
da tolerância. Historicamente o conceito de tolerância 
é o seguinte: as pessoas de opiniões e práticas dife-
rentes devem viver juntas pacificamente. Cada indiví-
duo tem o direito de acreditar que a opinião ou prática 
contrária à sua está errada, podendo assim expressar 
essa crença abertamente. O que não se pode fazer é 
ameaçar, aterrorizar ou agredir fisicamente os que dis-
cordam. 

A redefinição da tolerância diz que acreditar ou ex-
pressar abertamente opinião contrária a outra pessoa ou 
grupo equivale a um crime de ódio e deve receber puni-
ção legal. Logo as leis caminharão nessa direção. Uma 
tentativa disto está claro no PL-122 que dá aos homos-
sexuais o direto de processar quem discordar esse PL da 
prática homossexual. Por enquanto ele foi abortado, mas 
há em Brasília e nas casas de leis do mundo inteiro uma 
enxurrada de projetos na mesma direção. Não haverá 
como resistir por muito tempo.

Na estratégia de Satanás, a negação da revelação 
divina é o único meio para se promover a unidade global. 
No Manifesto Humanista está claro a intenção de deifica-
ção da humanidade e o destronamento do Deus Criador 
e Mantenedor. 

O teólogo liberal Thomas J. J. Altizer ligado ao movi-
mento protestante “Deus está Morto” da década de 1960, 
alegava que assim que a humanidade negasse a existên-
cia de um Deus pessoal, ela estaria pronta para alcançar 
sua auto-transcendência como raça. É a heresia da “dei-
ficação do homem”! Maranata!

Satanás -
o estrategista

O mundo de sempre
dos púlpitos, pedofi l ia 
dentro da Igreja Católica e 
o mundanismo evangélico, 
o pecado está agindo com 
total liberdade. A igreja 
ainda não foi arrebatada 
para o céu, mas há algum 
tempo ela não resiste 
como antes à iniquidade 
da terra.

Pior que o primeiro 
beijo gay apresentado 
pe la  novela  da Rede 
Globo de Televisão foi o 
ibope concedido pelos 
crentes evangélicos. Além 
de pais e avós, crianças 
também presenciaram 
a esta cena l ibidinosa 
que já constava no script 
original do autor desde 
o primeiro capítulo. Mas 
como explicar que crentes 
habitados pelo Espírito 
Santo conseguiram seguir 

esta novela e presenciar 
cenas de imoralidade que 
estão destruindo famílias e 
o futuro de nossos filhos? 
Seria fácil dizer que se 
trata de joios, crentes não 
salvos e convertidos, mas, 
infelizmente, alguns deles 
são salvos, sim, mas estão 
apaixonados por este 
mundo e frios para com 
Deus. Se a Rede Globo 
perdesse 40 mi lhões 
d e  t e l e s p e c t a d o r e s 
da  no i te  para  o  d ia , 
certamente ela não teria 
coragem de promover 
o homossexualismo em 
horário nobre. Mas ela já 
sabe que pode contar com 
a audiência dos chamados 
evangélicos e até mudar 
suas convicções. 

Os cultos e ministérios 
da igreja não conseguem 

fazer  a  d i ferença na 
v ida de famíl ias cujo 
passatempo predileto é 
prestigiar as novelas de 
televisão. Casamentos 
estão sendo destruídos, 
o homossexualismo está 
se alastrando como uma 
droga viciante  e nossos 
filhos estão abandonando 
a igreja em busca de 
p r a z e r e s  s e x u a i s  e 
aceitação social. A batalha 
está sendo perdida dentro 
da própria casa. O mundo 
não mudou. Os crentes 
mudaram. Mas aqueles que 
ainda amam a Deus e às 
suas famílias continuarão 
puros e longe do mal: “Não 
porei coisa má diante dos 
meus olhos. Odeio a obra 
daqueles que se desviam; 
não se me pegará a mim” 
(Salmo 101.3).

O povo de Deus não pode parar!
como os 24 capítulos de 
Josué.

Os escravos libertos 
saíram do Egito, frágeis 
com suas bagagens, ani-
mais e população mista... 
Ao chegarem na fronteira, 
às margens do rio Jordão,  
avistavam de longe, chami-
nés e cidades com muros 
fortificados.  O Senhor já 
lhes havia dado a Escritura 
da Terra, 400 anos antes, 
ao patriarca Abraão, mas 
teriam que lutar... Geral-
mente as pessoas só dão 
valor quando precisam 
sacrificar algo a favor do 
que lhes interessa.

Foi dada uma ordem 
para 12 homens espia-
rem a terra. Não era para 
opinarem se deveriam ir 
adiante ou não, mas darem 
um relatório das caracte-
rísticas, relevo, topografia, 
vegetação, habitantes... 
Deus já havia prometido 
a vitória. Trouxeram um 
relatório e um baita cacho 
de uvas carregado por dois 
homens. Infelizmente, dez 
espias trouxeram um pa-
recer negativo: “Não pode-
mos avançar, há gigantes 
e cidades fortificadas, não 
temos condições, nossas 
crianças e mulheres mor-
rerão, Moisés tá doido, 
vamos voltar para o Egito.” 
Reclamaram do líder e 
reclamaram de Deus, criti-
caram a ideia de expansão.  
A murmuração é fruto da 
incredulidade, murmurar é 

não crer.
Quando a maioria é de-

ficiente na visão, a miopia 
espiritual sobrecarrega os 
ombros dos que estão na 
liderança. Não queriam 
mudar de vida, mas acha-
vam que tinham de mudar 
a liderança. Infelizmente 
essa história se repete nas 
igrejas.

Ao pensar na Igreja, 
quantos realmente gos-
tariam de evangelizar ci-
dades inteiras? Com fre-
quência peço ao Senhor 
para nos dar uma igreja 
saudável e multiplicadora 
em cada cidade do Brasil. 

Não podemos apenas 
ensinar os crentes a ter 
uma boa vida cristã. Todos 
foram chamados para ga-
nhar almas. 

Dois homens tinham 
visões diferentes dos ou-
tros dez: Josué e Calebe1:  
“Se o Senhor se agradar 
de nós, ele nos fará entrar 
nessa terra, onde manam 
leite e mel, e a dará a 
nós”. Você já percebeu 
como é agradável trabalhar 
com uma pessoa animada, 
gosta do que faz, enfrenta 
doenças de maneira con-
fiante, onda de desempre-
go, mas permanece firme e 
cheia de esperança? 

Infelizmente, a maioria 
escolhe o caminho mais 
fácil. Não é à toa que o ca-
minho da Vida é apertado 
e estreito. Por que Israel 
preferia o deserto ao invés 

da Terra Prometida? Já 
pensou nisso? Havia provi-
são, o maná, as sandálias 
nunca ficavam velhas, mi-
lagres aconteciam, viviam 
numa zona de conforto. 

Avançar significa en-
frentar gigantes, lutar, to-
mar as cidades, serviço 
duro... Nós apreciamos 
a zona do conforto e não 
queremos mexer com no-
vas metodologias. Por que 
precisamos falar sobre am-
pliar a nossa visão? Não 
é melhor deixar as coisas 
como estão? Não é mais 
confortável?

Será que ainda hoje 
quando falamos de avan-
çar, alcançar pessoas atra-
vés dos Pequenos Grupos 
e contribuir na obra mis-
sionária, a maioria não se 
interessa?  Não podemos 
seguir a multidão quando 
a multidão está errada. O 
erro continua sendo erro, 
mesmo que a maioria este-
ja seguindo. Eles estavam 
dispostos a correr riscos. 
Ter fé é correr risco. Não 
ficaram com medo. Deus 
mandou? Vai dar certo!

A Igreja perde o foco 
se ficar apenas ensinando 
os cristãos a fazerem ma-
nutenção da vida cristã. 
Somos chamados para 
avançarmos: De crentes, 
para discípulos; de discí-
pulos para discipuladores.

(Endnotes)
1  Números 14.8
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Fui criado no 
judaísmo, 
me tornei 

cristão em 1988, e 
sou missionário na 
organização Judeus 
por  Jesus desde 
maio de 2000. Iniciei 
meu treinamento mis-
sionário nos Estados 
Unidos em janeiro de 
2001 e em abril de 
2002 retornei ao Bra-
sil para fundar a úni-
ca filial da missão na 
América Latina. 

Nos pr imei ros 
seis anos de traba-

Oséias fala aqui sobre o povo de Israel que 
estava sucumbindo por causa da idolatria e 
da corrupção. E o Senhor promete castigá-los, 

pois haviam se esquecido do Senhor. (2.13).
Assim como Oséias que se casa, mas a mulher dele se torna 

adúltera, Deus viu o povo de Israel, se envolvendo com outros 
deuses e cometendo adultério espiritual. Então  Deus usa o 
sofrimento para disciplinar o povo e o  convida  a voltar para ele.

Deus, através do profeta Oséias, faz um resumo da 
situação de Israel - 4.1 e 2 ... “porque na terra não há 
verdade, nem  benignidade, nem conhecimento de Deus. 
Só permanecem o perjurar o mentir, o matar, o furtar e 
o adulterar; fazem violência, um ato sanguinário segue 
imediatamente a outro”.

Consegue visualizar tudo isto hoje em dia, minha irmã? 
Até mesmo entre os crentes?  Assim como Israel, não 
basta a igreja sair do Egito (ganhar a salvação) precisa 
atravessar o deserto e tomar posse da terra prometida, 
algo que será possível apenas para aqueles que escolhe-
rem conhecer ao Senhor. (6. 3)

Assim como Israel o povo hoje vive num lamaçal, onde 
a mentira, o mal testemunho e  a indiferença reinam. 

Mas assim como fez com Israel  o Senhor  nos exorta 
ao arrependimento e nos  dá a  promessa de perdão (14. 
1) Antes  disso porém  o Senhor diz que irá embora  até 
que  nos  reconheçamos culpados e ,de madrugada, em 
angústia, busquemos  a  face do Senhor .

Nos últimos anos, saindo para trabalhar e ficando fora 
de casa por 8 a 10 horas por dia, assumi diante de Deus o 
compromisso de, estando em casa, não dormir sem antes 
ouvir a voz de Deus lendo alguns capítulos da Bíblia e não 
sair para trabalhar de manhã sem antes falar com Deus em 
oração. Com exceção de uns poucos dias, tenho conseguido 
cumprir o prometido, ouvindo a voz de Deus antes de dormir 
e, de madrugada, deixando Deus ouvir minha voz em oração. 

A partir de janeiro deste ano, após me desligar da escola 
onde trabalhava, decidi que, tendo mais tempo, iria separar 
alguns momentos durante o dia para ler a Bíblia e orar.

Mas, interessante, mesmo assim continuo acordando ás 5 
horas como antes e não consigo voltar a dormir; preciso falar 
com meu Deus. Às vezes em angústia, por estar enfrentando 
tempestades sobre a minha cabeça, às vezes por meus filhos, 
outras vezes para lembrar-se dos missionários nos campos 
ou apenas para agradecer pela misericórdia do Senhor, pelo 
suprimento das necessidades e pelas bênçãos recebidas.

Quando o filho de Deus conversa com seu Pai e clama 
a Ele, há certeza de resposta, pois Ele diz em Jr. 33.3: “e 
responder-te-ei”. Há momentos em que penso: Senhor, 
não estás me ouvindo? Eu rogo a Ti, clamo em lágrimas, 
e não vejo a resposta. Mas tenho aprendido que o silêncio 
de Deus é também uma resposta.  Deus, vez ou outra, 
escolhe nos responder através do silêncio. E é nestes 
momentos, no meio da tempestade, que eu posso ver a 
graça de Deus. E ainda assim Ele espera que continue-
mos em oração e promete que voltará a nos ouvir, se nos 
reconhecermos culpados e buscarmos a Sua face. E Ele 
sempre cumpre o que promete.

Você busca a Deus em oração de madrugada, minha 
irmã? Garanto que vale a pena!

e a Copa do 
Mundo no Brasil

seus projetos nacionais, 
como também os missio-
nários para compor seu 
sustento básico. Por esta 
razão, tive que cortar algu-
mas despesas, incluindo o 
envio de nossos informativos 
por causa dos custos altos 
de impressão e postagem. 
Uma solução será a partir de 
agora, você receber nossos 
informativos por email.

Há meses, venho traba-
lhando no planejamento e re-
crutamento para nossa pró-
xima campanha no Brasil no 
período da Copa do Mundo. 
E para que esta campanha 
da Copa do Mundo possa 
ocorrer, necessito levantar 
todo o dinheiro aqui mesmo 
no Brasil. Além disso, ne-
cessito levantar parceiros 
mantenedores que possam 
ofertar mensalmente para 
compor o meu sustento e eu 
poder continuar trabalhando 
de tempo integral neste mi-
nistério.

Para que possa conti-
nuar evangelizando o meu 
povo no Brasil e para que a 
campanha da Copa possa 
acontecer, gostaria de convi-
dar você a considerar inves-
tir mensalmente a quantia 
de R$ 100, se tornando um 
parceiro ministerial. Sua 
parceria neste ministério 

nos permitirá realizar a cam-
panha da Copa no Rio de 
Janeiro, e possivelmente 
em São Paulo, cidades do 
evento, e principais centros 
da comunidade judaica no 
Brasil. Você poderia orar e 
considerar ser um patroci-
nador de meu ministério com 
o compromisso de ofertar 
mensalmente com o valor 
sugerido ou com qualquer 
outra quantia que Deus co-
locar em seu coração?

Jesus disse: “Aquele que 
tem os meus mandamentos 
e os guarda, esse é o que 
me ama”. A forma em que 
os verbos “ter” e “guardar” 
aparecem pode dar a ideia 
de inatividade, de falta de 
ação, mas é justamente o 
contrário. A forma de guardar 
os mandamentos de Jesus 
é através da obediência, do 
cumprimento de Seus man-
damentos. E a obediência 
e o cumprimento se dão 
através da ação.

Assim, convido você a 
agir e ser um agente de 
transformação, se juntando 
a esta causa de alcançar os 
judeus... E nesta campanha 
da Copa do mundo... Gos-
taria de pedir que você se 
unisse a mim, não somente 
em oração, mas também 
em ação para suprir esta 

necessidade... Convido 
você a realizar junto comigo 
(com a Judeus por Jesus) 
a campanha da Copa do 
Mundo. Alcançaremos não 
somente os judeus brasi-
leiros, mas judeus vindo 
de todo o mundo para as-
sistir a jogos de futebol. 
Serão judeus franceses, 
americanos, australianos, 
argentinos, uruguaios, ale-
mães, entre outras nacio-
nalidades, saindo de sua 
esfera de influência, para 
ter a oportunidade de ouvir 
o evangelho em outro país 
e ser salvo. Precisamos 
agir e o momento é agora!

Espero que você esteja 
orando por nosso trabalho, 
e que possa contribuir finan-
ceiramente, se assim Deus 
te direcionar. E, por favor, 
sinta-se à vontade de enca-
minhar este email a todos os 
cristãos que você conhecer.

Que  o  Senhor  vos 
abençoe e vos guarde. Em 
Y’shua.

Pr. Sergio Danon - 
Diretor Executivo da 

Associação Judeus por 
Jesus (Hebreus 12:1-3).

Site: www.judeus-
porjesus.org.br - E-mail: 
sergio.danon@judeus-

porjesus.org.br

lho, meu foco principal foi 
participar ou liderar cam-
panhas evangelísticas com 
duração de um mês: Cidade 
do México (2002), Rio de 
Janeiro (2003), São Paulo 
(2004), Buenos Aires (2005), 
Long Island (Nova Iorque, 
2006), Rio de Janeiro (Jogos 
Pan-americanos, 2007). Dis-
tribuímos quase três milhões 
de folhetos e como fruto 
deste trabalho, recebemos 
milhares de contatos, e cen-
tenas de pessoas aceitaram 
a Jesus como Senhor e 
Salvador. Em 2009, participei 
por um mês de uma das doze 
campanhas que ocorrerão 
em Israel. Em cada cam-
panha que participei desde 
2000, sempre sofri persegui-
ções e até mesmo agressão 
física, mas em Israel nunca 
as havia experimentado 
com tanta intensidade e 
diariamente, cuspes na cara, 
socos e pontapés.

Desde o início de meu 
ministério, temos sido sus-
tentados basicamente com 
ofertas de doadores ameri-
canos levantados pela pró-
pria missão. Mas a partir de 
janeiro deste ano algumas 
mudanças aconteceram, e 
a missão determinou que 
cada filial seja responsável 
por levantar os fundos para 

De 
madrugada 

com Deus em oração
“... estando eles angustiados, de madrugada 

me buscarão” (Oséias 5.15).

“Na regra de aprender as lições importantes na vida, 
devemos todo dia superar o medo”.

(Ralph Waldo Emerson)

Pr. Sérgio Danon com a esposa e os filhos
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TIMOR LESTE RUMO A MOÇAMBIQUE

Mais três igrejas uniram-se à Missionária Rosangela da 
Silva Feitosa como parceiras no projeto Rumo a Moçambi-
que: Igreja Batista Manancial em Fortaleza-CE, Igreja B. C. 
Morada dos Pássaros em Vitória da Conquista-BA e Igreja 
Batista em Cavaleiros em Macaé-RJ. Em Uberaba-MG, a 
missionária foi convidada para ministrar as histórias bíbli-
cas para as crianças numa EBF na Igreja Batista Esperan-
ça Bendita com o tema EBF com o tema: Meu Salvador e 
Amigo. Rosângela ainda precisa completar o seu sustento. 
Igrejas interessadas em conhecer seu projeto devem entrar 
em contatos pelos telefones: Fixo: (34) 3321-8331; Tim: (34) 
9148-1218; Claro: (34) 8416-9071; Oi: (11) 96999-8987, ou 
pelo Skype: missrofeitosa. E-mail: missrosangelafeitosa@
gmail.com ou pelo Blog: missrosangelafeitosa.blogspot.com  

OANSE

do teve uma média de Noventa Crianças a cada dia. A E.B.F 
abriu novos contatos, alguns pais, jovens e adolescentes tem 
retornado a Igreja e à reunião de Jovens estamos pensando 
em abrir uma Classe de Boas Novas em um bairro mais distan-
te pedimos orações aos irmãos. No Mês de Janeiro tivemos a 
cerimônia do casamento do Natan (nosso filho) e Raissa. Que 
bênção! (Pr. Ricardo de Oliveira Leite em Campo Grande MS).

INSTITUTO BATISTA FILADÉLFIA
Em breve terá início o período letivo 2014 do Instituto 

Batista Filadélfia em Campo Grande MS. Neste ano a es-
cola conta com dez alunos. Pr. Geraldo Majela Pupin mis-
sionário em Fátima do Sul MS abrirá o ano letivo com uma 
matéria pelo sistema de módulos. 

MANAUS AM
O missionário Pr. Josué Amaral juntamente com sua 

família está vivendo um bom momento de adaptação em 
seu primeiro mês em Manaus. Estão procurando uma casa 
para alugar, pois mora em um lugar provisório, O Josué 
Filho conseguiu uma bolsa de estudo em uma boa esco-
la, a Beatriz está trabalhando em caráter de experiência, 
e a Elisa ainda mandando currículos.  Enquanto isso, ela 
participou de uma viagem missionária entre ribeirinhos e 
uma tribo da Reserva Mandurucu. Foi para ela uma grande 
experiência edificante. Pastor Josué está visitando vários 
lugares da região e vendo as tremendas necessidades e 
a grande falta de obreiros. Há uma diversidade de neces-
sidades. Além do  preparo e treinamento de mais obreiros 
em diversas áreas, falta visão de missão urbana e igrejas 
sem pastor além de obreiros solicitando ajuda. A igreja em 
Dom Pedro liderada pelo Pr. João Azevedo Saraiva Júnior 
com a qual temos parceria, tem ampla visão missionária, e 
potencial para ministérios diversos, e isso tem sido ótimo 
para a base operacional do Projeto Manaus e Cidades Ad-
jacentes por Vias Terrestres.

URUCARÁ - AM

A obra missionária é uma guerra. No capítulo 15 da car-
ta aos Romanos, o missionário Paulo resume o seu traba-
lho de plantador de igrejas e também seu projeto de chegar 
onde o Evangelho de Cristo ainda não tinha chegado, isto 
é, à Espanha. Paulo entendia que a obra missionária é uma 
grande batalha espiritual, uma “luta”, para a qual é indis-
pensável a participação da igreja de Cristo por meio das 
orações. Portanto, orem por minha família e pelos missio-
nários que você conhece, pois estamos vivendo em um ter-
rível campo de batalha espiritual. Quero manifestar minha 
gratidão pelas novas igrejas que nos adotaram. Louvamos 
a Deus pelas igrejas que nesse início de ano decidiram em 
assembleia geral abraçar a minha família com o sustento 
financeiro. Entendemos isso como resposta de oração e a 
confirmação de Deus para nosso ministério de plantação 
de igrejas no território timorense. Mesmo com o ingresso de 
novas igrejas, ainda precisamos de dois salários mínimos 
para completar o sustento necessário. O alvo é conseguir 
mais 15 igrejas com 15% do salário mínimo para termos o 
sustento básico necessário. Atualmente a moeda oficial do 
Timor é o dólar americano e por isso temos tido alterações 
em nosso sustento por conta da alta do dólar e também do 
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras. Os planos para 
este semestre são: treinamento da equipe no sítio Marana-
ta na base da Missão Avant aqui no Ceará. Os quatro pro-
fessores já estão confirmados e os missionários da nossa 
equipe Nathaniel e Jordana já estão no Ceará, levantando 
sustento desde o final do ano passado. Os outros membros 
da equipe são: a missionária Leilane que está em fortaleza 
e o missionário Seth que pretende vir com os professores; 
viajar para divulgação do Projeto Timor para os estados de 
Roraima em abril, São Paulo em maio e outros estados até a 
data da nossa ida que está planejada para o dia 28 de Julho 
de 2014. Necessidades atuais: R$ 25.000,00 reais para a 
instalação da casa e para a compra de um veículo. Pretendo 
vender o meu carro para com o dinheiro comprar um car-
ro no Timor, mas com o valor que eu sonho em conseguir 
que é, no mínimo, de R$ 12.500,00 não dá para comprar 
um carro apropriado para nosso ministério nas montanhas. 
Por isso, precisamos levantar esses recursos até o meio do 
ano. Contatos: Telefones: OI (85) 8872-9896; Tim (85) 9733-
2572; E-mail: ronaldofernandes82@hotmail.com com a mis-
são M.M.M. Ministérios Multiculturais Maranata.

PROJETO MOCOCA
Desde o início do ano de 2014 muitas bênçãos do Se-

nhor já foram derramadas sobre nossas vidas. Consegui-
mos alugar uma casa em Mococa e realizamos a mudança 
no dia 09 de janeiro, Estamos nos adaptando bem à cida-
de que é pequena, com 67 mil habitantes, tranquila e com 
um povo bem hospitaleiro. Uma característica do cidadão 
mocoquense é que são firmes em suas tradições religio-
sas. Embora seja uma cidade de predominância católica, 
há também diversos grupos religiosos. Estamos desen-
volvendo um relacionamento com nossos vizinhos. Aqui o 
pessoal ainda coloca a cadeira na calçada no fim da tarde 
para conversar e nós temos aproveitado esses momentos 
para criar laços de amizade e confiança. Há muitos fatos 
acontecendo aqui que reforçam em nós a convicção de que 
o Senhor nos trouxe para cá. Logo enviaremos mais boas 
notícias. Pr João Camargo de Vasconcelos Filho.

BRASIL-ÍNDIA
Estamos no Brasil com nossos filhos, o que tem sido uma 

experiência muito gostosa.  Fomos a Rondônia comemorar as 
Bodas de Ouro de meus pais e nossas Bodas de Prata com 
1 ano de atraso. Aproveitamos para visitar algumas igrejas 
no Acre, Rondônia, DF e Goiás, gozando da hospitalidade de 
muitos irmãos em Cristo. Temos o desejo de aproveitar o má-
ximo cada viagem e cada oportunidade para compartilhar o 
que Deus tem feito na Índia através desse ministério durante 
o ano que passou e falar dos nossos alvos para o prossegui-
mento desta obra. A partir do dia 15 de abril planejamos voltar 
à Índia, conforme for a vontade de Deus. Continuem orando 
por nossos irmãos indianos para que permaneçam firmes e 
constantes na obra do Senhor. Se desejar entrar em contato 
ligue para nós: TIM Cel. (41) 9886-4583 ou Residencial: (41) 
3245-8799. Pr. Jeferson Quevedo Soares.

O missionário Ra-
phael Messias e sua 
esposa Raquel Deni-
ze de Jesus, missio-
nários Oanse Brasil 
enviados pela Igreja 
Bíblica de Goiânia 
( fundamental is ta) , 
sob a liderança do Pr. 
Valdeir Alexandrino 
(http://ibgo.net/index.

php), está de mudança para o Estado de SP para atender 
a região. O casal está envolvido com OANSE desde  2003 - 
2007 como ouvintes, líderes de clubes, diretor de clubes, di-
retor de jogos e geral, olimpíadas, concursos e acampamen-
tos até receber o convite para integrar no ministério como 
missionários. Anteriormente trabalhavam na implantação de 
igrejas no Maranhão, até o final de 2010. Tiveram 9 meses 
no processo de admissão como missionários OANSE - ja-
neiro a setembro 2011 em São Jose do Rio Preto-SP. Depois 
se mudou para Manaus servindo a Deus na região Norte 
por 2 anos e meio e agora iniciando o trabalho no Estado de 
SP. Durante a passagem pela região Norte foram desenvol-
vidos os seguintes ministérios: Roraima - o trabalho com as 
igrejas (treinamentos e eventos feito pelo ministério de apoio 
sob a coordenação do Pr. Neemias); Acre – Realização de 3 
treinamentos alcançando 30 igrejas; Amazonas: Condução 
de 2 concursos bíblicos, CTLO e 1 Olimpíadas OANSE; um 
coordenador local estruturando o ministério de apoio, entre 
outros. Contatos: (92) 8234-0002 (TIM); Skype: rapharaky. 

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO
O Templo Ba-

tista Independente 
Elohim de Burita-
ma SP sob a lide-
rança do missioná-
rio, Pr. Geraldo de 
Oliveira (Rua: Flo-
riano Peixoto 1.133 
Centro Buritama) 
está comemorando 
o 1° aniversário no 
dia 8 de março. O TBI é Congregação do Templo Batista In-
dependente de Birigui SP. No dia 9 de março comemora-se 
o 3° aniversário do Templo Batista Independente Adonai de 
Birigui (Rua : Olívio Monte Fusco de Campo 419  Bairro 
São Conrado).   O pregador será o Pr. Leonilson Pereira 
Leite de Uberaba MG. O Tema: A alegria de servir o Senhor 
(Sl 126.6). Contatos com Pr. Geraldo: Skype pr.geraldo: e-
-mail: pr.geraldodeoliveira@hotmail.com;  Tel. Fixo:  (18) 
3642-5691; TIM: (18) 98103-6180; VIVO: (18) 99765-4271.

O VALOR DO “TOM”

O cofrinho “Tom” cujo objetivo é juntar o valor para a com-
pra de nosso terreno, mês a mês. Tivemos a participação de 
jovens, adultos, crianças e até mesmo visitantes e o valor sur-
preendeu para nossa realidade,: juntamos R$ 2.266,30 já agre-
gado ao valor para compra de nosso terreno. Um terreno nas 
imediações está na faixa de R$ 80.000,00 no momento temos 
R$ 34.183, 81. Nos dias 24, 25, 26 de Janeiro realizamos a 
Escola Bíblica de Férias com uma boa equipe, como resulta-

O missionário Pr. Valcides Xavier Cativo iniciou 2014 
com diversos projetos de evangelismo e discipulado. A EBF 
alcançou quase 200 crianças. Entre os povos indígenas o 
trabalho tem avançado. Pr. Valcides realizou uma viagem 
ao Alto Rio Xié onde já está estabelecida a Primeira Igre-
ja Batista Bíblica Fundamental. Também há três institutos 
bíblicos funcionando entre os povos indígenas. O desafio 
agora é realizar outra longa viagem ao Alto Rio Xié e en-
trar no temido Rio Ualpés onde, segundo informações, o 
evangelho ainda não chegou. A maioria dos povos que ali 
vive são da Tribo dos Tucanos. Os planos são para sair 
de Urucará no dia 26 de junho com retorno previsto para 
agosto. A viagem tem alto custo, pois gastará mais de 500 
litros de gasolina, medicamentos, entre outros. A equipe 
será composta por 8 ou 9 pessoas. Contatos: Rua Carva-
lho Leal, 128 Bairro São José - CEP 69130-000 Urucará 
AM. Telefones: (92) 3571- 1875 e Celular (92) 9159-1463. 
E-mail: valcidescativo@yahoo.com.br. Para ofertar: Banco 
Bradesco Ag. 3719-2 - Conta Corrente e Poupança 2484-8.

FORMATURA NO IBM

De parabéns os novos formando do IBM – Instituto 
Bíblico Maranata: Berenice da Costa, Raimundo Diones, 
Rosilda Patrícia da Silva Oliveira, Francisco Oliveira, Julia-
na Mara, Alex Trizotto, Priscila Soares Oliveira, Edeilso da 
Costa Oliveira e Geová Gomes de Sousa aos cuidados do 
Grande Senhor da Seara, em seus campos de Trabalho.

“Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um 
outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se”.

(Johnny Welch)
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FAMÍLIA CAMARGO

O missionário Pr. Ricardo Camargo trabalha neste início 
de ano para emancipar oficialmente a Igreja Batista Bíblica 
de Camboriú, o que deverá ocorrer no dia 27/04/2014 com 
um culto de Ação de Graças por tudo que Deus tem feito. 
Orem para que Deus levante obreiros para Santa Catari-
na., pois há muito para ser feito naquele estado. Orem pelo 
sustento do Pr. Ricardo e sua família, pois ainda está longe 
de ser completado. Contatos: E-mail: pr_ricardo@yahoo.
com.br, Telefones: (47) 3365-2436 e 9904-2728. Endereço: 
Caixa Postal 2106 – CEP: 88340-000 – Camboriú – SC.

IGREJA BATISTA DA VITÓRIA

A Graça de Deus... 
Recentemente, 
tive a oportuni-

dade de ir ao casamento 
do irmão Cristiano, este 
irmão era um ex-prisioneiro 
da penitenciária da cidade. 
Considerado pela sociedade 
um criminoso perigoso, e 
pelos próprios prisioneiros, 
o chamavam e diziam que 
ele tinha sangue nos olhos 
pelo fato que tinha prazer 
em cometer crimes e atro-
cidades na sociedade. A 
Graça de Deus o alcançou 
um dia, este dia foi o dia 
em que cheguei à unidade 
prisional, e Cristiano com 
lágrimas nos olhos me dis-
se, a sua presença aqui me 

Como todos já sa-
bem a viagem 
para Moçambi-

que 2013 trouxe muitos 
desafios para nossas igrejas 
aqui no Brasil. Tem sido con-
vicção do MCG que nossas 
igrejas e irmãos envolvidos 
nesta missão não poderão 
ser os mesmos. Nossos 
olhos para a grande seara se 

começar a construir para sair do aluguel do salão onde a 
igreja se reúne. Nos dias 29 e 30 de março a igreja estará 
realiando sua Conferência Missionária Anual tendo como 
pregador o Pr. Paulo Ricardo Gonçalves da Igreja Batista 
Independente de Orlândia SP.

MISSÕES NO PARANÁ

mento o TBM está apoiando também o Pr. Reinaldo Batista 
da Missão Rocha Eterna que está iniciando o trabalho nas 
prisões de Londrina e região. Na foto o Pr. Carlos com os 
pastores Manoel e Reinando.

PROJETO MACHALI
Nos dias 27 a 31 de março o Presidente da AMI, Pr. 

Renato Sá Barreto Neto, juntamente com o Pr. Carlos 
Alberto Moraes, Coordenador de Missões estarão em 
Manaus-AM para o culto de envio do missionário Valtair 
Oliveira e sua família para o Chile. O envio será realizado 
pela Igreja Batista em D. Pedro, sob a liderança do Pr. 
João A. Saraiva Jr, da qual os missionários são membros. 
Na ocasião os representantes da AMI, missão através da 
qual a família Oliveira seguirá para o Chile, estarão se 
reunindo com lideranças em D. Pedro para esquematizar 
a Conferência Missionária Regional que será realizada 
ali mesmo em Manaus nos dias 12 a 14 de setembro de 
2014.

SEMINÁRIO PARA HOMENS
No dia 8 de novembro de 2014, na Igreja Batista em 

Vila Rosa, São Bernardo do Campo SP, será realiado pela 
Sociedade de Homens, o I Seminário de Homens Batis-
tas Bíblicos. Os temas abordados serão: Espiritualidade, 
Liderança, Autoridade e Ética. A coordenação é dos irmãos 
Vanderson e Valfrido e para obter maiores informações os 
interessados deverão entrar em contatos pelo e-mail: vpsil-
va@msxi.com.br.

 
JUBBESP

Com nova diretoria, a JUBBESP – Junta Batista Bíblica 
Nacional, agora sob a presidência do Pr. Antonio Ferreira 
dos Santos, já programou as reuniões de pastores e obrei-
ros para este ano de 2014 nas seguintes datas: 8 de mar-
ço, 10 de maio, 5 de julho, 6 de setembro e 1 de novembro. 

A Igreja Batista da Vitória em Batatais que está em pro-
cesso de implantação pelos missionários Pr. Almir Nunes e 
Benjamin Paulo Leaf está vivendo mais um ano de vitória 
em 2014 para a glória do Senhor. No início deste ano um 
grupo da igreja se reuniu no terreno adquirido para a cons-
trução do templo no loteamento Morada do Verde (Foto) 
e a expectativa é de começar a construção este ano. O 
terreno é composto de três lotes num total de 750 metros 
quadrados. Os recursos são poucos e os terrenos estão 
sendo pagos com muita luta, mas isto não tira a visão de 

Nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2014 o Templo Batista 
Maranata de Londrina sob a liderança do Pr. Manoel Apa-
recido de Souza realizou a Conferência Missionária para 
renovação da Promessa de Fé para Missões. O pregador 
foi o Pr. Carlos Alberto Moraes Coordenador de Missões 
da AMI – Associação Missionária Independente. O alvo do 
TBM é crescer a cada ano em sua visão missionária. No 
momento está apoiando 36 projetos e está iniciando uma 
nova igreja na cidade de Rolândia (60 mil habitantes) que 
fica cerca de 40 km de Londrina. O obreiro responsável 
pelo trabalho é aluno do Seminário Rodimar Pianzentin, 
sua esposa Marly Ajarilla Pianzentin e dois filhos. O Se-
minário Batista Teológico de Londrina terá sua primeira 
formatura em 2014 e tem atualmente 12 alunos. No mo-

Uma vida transformada
“... Porque onde o pecado abundou, 

superabundou a graça” (Romanos 5:20)

faz querer este seu Deus 
e o Seu Jesus! Preguei o 
Evangelho da Graça a ele, 
ele entregou o seu coração 
a Jesus Cristo, foram anos 
discipulando ele na prisão 
até que ele veio a crescer 
espiritualmente. Chegou 
o dia de sua tão sonhada 
liberdade, muitos agentes 
duvidava do que  aquele ex- 
assassino poderia ser ao sair 
da prisão. Cristiano saiu em 
liberdade e o seu contato co-
migo ainda continuou, visitou 
a igreja comigo alguns cultos 
onde foi muito bem recebido 
na igreja pelos irmãos. Logo 
depois arrumou um emprego 
em um posto de gasolina 
onde conseguiu subir de 

cargo e foi promovido. Orá-
vamos e chorávamos juntos 
por telefone, relembrando 
das bênçãos que Deus tinha 
feito na vida dele, um dia 
ele conseguiu um emprego 
melhor em uma empresa 
multinacional, onde ganha-

ria mais e assim poderia se 
casar um dia. 

O dia  do seu casamen-
to chegou, Deus deu uma 
esposa para ele, ele, ele me 
ligou e me convidou para 
participar do seu casamento, 
no altar ansioso  esperando 

a sua noiva entrar ele 
olha do seu lado es-
querdo, me vê ali em pé, 
seus olhos começaram 
escorrer lágrimas em 
gratidão a Deus pela 
graça de Deus  ter o 
alcançado, ao perguntar  
o porquê de tanto choro, 
disse que passava um 
filme em sua mente e 
que não merecia o que 
Deus estava fazendo 
por ele .Hoje este jo-
vem irmão em Cristo, 
foi salvo, transformado 

fixam. É momento 
oportuno para nós 
fazermos Missões.

E neste senti-
do, podemos man-
ter nossos olhos 
nos desafios locais, 
em nossas igre-
jas, como também 
por  tão pouco, 
causar uma gran-
de transformação 
cultural e espiritu-
al na Igreja Cristã 

lecionados cinco pastores 
que desejamos tirar da “Ma-
chamba” (roça), para que 
se dediquem integralmente 
ao pastorado e aos estudos. 
Para tanto, será necessário 
levantar um sustento de R$ 
500,00 (Quinhentos reais) 
para cada um deles. Para 
alcançar este valor podere-
mos juntar duas igrejas ou 
mais para cada um. Leve 
sua igreja a orar e tome uma 
decisão.

Este compromisso será 
por cinco anos, sendo que 
a cada ano 20% será ab-
sorvido pela igreja mo-
çambicana beneficiada. No 
final do projeto cada uma 
das cinco igrejas estará 
sustentando integralmen-
te seu pastor. Ou seja, 
finalizando o treinamento 
(2 anos e meio), 50% do 

sustento pastoral já estará 
sendo assumido pela igreja 
moçambicana e vossas 
igrejas aqui no Brasil es-
tarão direcionando este 
recurso para outros. 

Nossa oração a Deus, 
é que assim como Ele agiu 
em 2013 sendo nós os 
grandes privilegiados, de 
igual modo Ele o faça ago-
ra em 2014 e que nossas 
igrejas, mesmo simples, 
sintam-se igualmente co-
participantes deste inves-
timento singelo, mas que 
trará resultados imediatos 
e eternos. 

MCG - 
DIRETOR DE MISSÕES

Contatos com o Pr. 
Reginaldo Braga Dias: 

Reginaldo.isolda@
ig.com.br

Ministério Cristão Global

e tem dado testemunho de 
verdadeiro  Cristão salvo e 
transformado pelo poder do 
sangue de Cristo. A sua vida 
é comentada entre os presos 
na prisão dizendo que  “ a 
vida dele é um verdadeiro 
milagre”, diretores e agentes 

da prisão dizem  o mesmo.  
Muitos chegam a ele per-
guntando qual é a receita de 
sua transformação, ele sem 
medo diz, a receita é a graça 
de Deus, Jesus Cristo. O céu 
ganhou, e com certeza está 
em festa por este pecador 
arrependido, a sociedade 
está bem melhor com este 
homem totalmente trans-
formado e hoje pregando 
o evangelho aos perdidos. 
Onde o pecado abundou 
superabundou a graça.

Evangelista João 
Henrique, Silvana 

& Anna Júlia.
Diretor Executivo do 

Ministério Rocha Eterna.   
Contatos: 

ministeriorochaeterna@
aol.com

Evangélica de Cristo em 
Sofala e imediações de Mo-
çambique.

O projeto visa introduzir 
uma boa teologia e visão 
bíblica para Igrejas e pasto-
res mediante um curso com 
duração de 2 anos e meio 
- visitas modulares 2 vezes 
por ano presencialmente.

Além disto, foram se-

“Aprendi que, se alguém diz alguma coisa maldosa a meu 
respeito, devo viver de forma a que ninguém acredite nisso”.

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

O quadro do mundo é deprimente. A violência é 
vara de iniquidade. Muita blasfêmia.  Manifes-
tações de juízo da parte de Deus são visíveis. 

Impossível ignorá-las. Paulo apóstolo exortou: “não despre-
zeis as profecias” (I Ts 5:20). Enquanto a humanidade está 
sem vergonha (Jr 6:15), a Natureza reage às agressões do 
homem. Jesus fala sobre “perplexidade dos homens diante 
do bramido das ondas do mar”. Será que estamos atentos 
às palavras do Senhor dizendo que, “ainda um pouquinho 
de tempo, e  o que há de virá, e não tardará?” (Hb 10:37).

Veja a preocupação dos especialistas sobre o clima 
global diante das fortes ondas de calor que vem aumen-
tando de ano para ano. O mesmo acontece com o frio. 
Publicado no Site da Comunidade Avaaz temos o resul-
tado do descontrole climático do planeta e, é claro, en-
tendemos o mover de Deus à luz da Palavra Profética:

“A cientista Julienne Stroeve estuda o gelo da região 
do Ártico há décadas. Todos os anos no verão ela viaja 
para o norte para medir a quantidade de gelo derretido. 
Ela sabe que as mudanças climáticas estão contribuindo 
para o gelo desaparecer rapidamente, mas durante sua 
última viagem ela ficou ainda mais surpresa com oque 
viu. Grandes áreas onde antes existia apenas gelo esta-
vam descobertas – é pior do que imaginávamos.

É sobre isso que os cientistas têm nos alertado. À medi-
da que a terra aquece, surgem “pontos de ebulição” que ace-
leram o aquecimento descontroladamente. O aquecimento 
derrete o gelo do mar do Ártico e destrói um grande “espelho” 
branco que antes refletia o calor para fora da nossa atmos-
fera. Mas com o derretimento, o calor é retido nos nossos 
oceanos, contribuindo para derreter mais gelo, em um efeito 
dominó. Tudo fica fora de controle. Em 2013, tudo – tempes-
tades, temperaturas – chegou a níveis jamais vistos...”

Bem, o artigo prossegue mostrando como o próprio ho-
mem pode impedir se acontecer um ação conjunta diante 
“deste pesadelo que pode nos levar à extinção”. E aí fala da 
troca de energia, comprometimento profundo para salvar o 
planeta e etc. Ótimas intenções, não resta dúvida, mas ven-
do uma sociedade amante de si mesmo, mais amiga de pra-
zeres do que de Deus, como vai o homem salvar o planeta? 
Será que estamos atentos ao desespero de determinados 
grupos bem intencionados diante do quadro que chamo de 
“prefácio da tribulação”? As secas estão cada vez mais inten-
sas. O desespero pela água é gritante. Os cientistas estão 
prevendo muitas regiões do planeta sem água. Não, não es-
tou fazendo terrorismo cristão. Basta ler a Palavra e ver clara-
mente que a humanidade caminha aos juízos apocalípticos.

Aonde quero chegar? Em primeiro lugar desejo lembrar 
o que Jesus nos disse: “Ora, quando estas coisas começa-
rem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas ca-
beças, porque a vossa redenção está próxima” (Lc 21:28). 
Em segundo lugar, lembrar a necessidade de um profundo 
quebrantamento em nosso ego. Clamarmos para que o Es-
pírito use o martelo (Palavra) e esmiúce o nosso coração 
de pedra, pois o Senhor está perto e olha para o que tem o 
coração quebrantado (Sl 34:18; Is 66:2). Este texto de Isaí-
as é a chave para o genuíno Avivamento bíblico.

Firmados na promessa do Arrebatamento e colocados 
diante do Senhor para esmiuçar o nosso eu, teremos um 
avivamento que, com certeza, acabará com tantas “coisi-
nhas” dentro de nossas igrejas. Crente é gente melindrosa, 
ou não? Por coisas pequenas impedimos um agir maior de 
Cristo em nós. O saudoso pastor José Reis Pereira já dizia: 
“...Há igrejas em que falta amor. Cheias de mexericos e de 
probleminhas de relacionamento. Há membros que estão 
de mal uns com os outros, a ponto de nem se cumprimen-
tarem. Soubemos, em certo lugar, de crentes que nem fe-
chavam os olhos no momento em que determinados outros 
oravam porque não podiam acompanhar suas orações... 
Igrejas em que não há boa vontade para com os que erram 
(e todos nós erramos) mas uma atitude policial de vigilância 
da conduta dos outros para levantar queixas ou acusações. 
Como tudo isso é diferente das primitivas Igrejas cristãs! 
Um testemunho de autor pagão do segundo século diz  a 
respeito das comunidades cristãs: Como eles se amam! 
Igreja em que não há amor é túmulo” (autor citado).

Meus amados, estamos atentos aos sinais  evidentes 
da volta de Jesus? Estamos nos preparando para encon-
trar o Senhor nos ares? Estamos clamando por um que-
brantamento em nosso corações de pedra? Crente que 
se prepara para encontrar o Senhor – seja pela “carrua-
gem” ou pelo Arrebatamento – é “ovelha de boa lã” an-
siando abraçar o Bom Pastor. Não dá trabalho, é bênção!

No dia 01 de feve-
reiro do corrente 
ano, tomou pos-

se no Tempo Batista Jeru-
salém o Pr. José Raimundo 
Alves dos Santos. Ele dará 
sequencia aos trabalhos 
também do Templo Batista 
Peniel. Baiano de Salvador 
BA, oficial do Exército da re-
serva, Pr. José Alves, como 
é conhecido, é casado há 26 
anos com Risoneide Gomes 
dos Santos com quem tem 
um filho: Tiago Alves dos 
Santos. Converteu-se na 
Igreja Batista Independência 

Será que 
estamos 
atentos?

Posse do Pastor Alves

e Vida em São Cristóvão, 
e foi batizado há 20 anos. 
Pelo Pr. Moisés R. Soriano 
da Igreja Batista Antioquia. 

Sua formação teológica 
foi através da FCT de Salva-
dor - BA no Curso Superior 
de Teologia - Bacharel em 
Teologia Pastoral (2007) e 
também pelo Instituto Batista 
Bíblico da Bahia - Salvador 
–BA entre janeiro 2004 e de-
zembro de 2006 (03 anos). 
Tem o Curso de Capelania 
(Capelão evangélico 2007) 
pela UCEBRAS de Salvador 
BA. Tem ainda Especializa-

ção em Administração pelo 
Exército Brasileiro e Curso 
de Magistério - Ensino Fun-
damental – ano 2002 – pelo 
Instituto XII de Agosto em 
Irecê BA e Curso de Juiz 
mediador (2011).

Suas atividades ministe-
riais anteriores foram muitas: 
Pastor da Igreja Batista Inde-
pendência e Vida – Salvador; 
Presidente da Igreja Batista 
Betel – Salvador; Professor 
e Superintendente de EBD  
na Igreja Salém; Presidente 
da União Masculina dos 
Homens Batista Bíblico da 

Bahia; Presidente do Acam-
pamento Batista  Bíblico; 
Responsável pela Igreja 
Batista de Feira de Santa-
na; Implantador e fundador 
da Congregação de Boca 
d’Água (Uibaí-BA); Evan-
gelista.

Sua posse como pastor 
no Templo Batista Jerusalém 
ocorreu no dia primeiro de 
fevereiro de 2014. Seu ende-
reço é Rua Nossa Senhora 
do Regaste, 144 – Apto. 
1103 – Condomínio Vila 
Fiesta, telefones 9196-5867 
e 3346-3840.

A BÍBLIA: MITO OU VERDADE DIVINA?
Warren Henderson
Editora A Verdade

www.editoraverdade.com.br
Cada religião reivindica autoria divina 
para seu livro sagrado? Mas quando 
um indivíduo se pergunta se essas rei-
vindicações de autoria são suportadas 
historicamente, pela arqueologia ou 
pelo circuito acadêmico, a resposta é 
um sonoro não! Mas, este não é o caso 
da Bíblia. Neste livro o autor reúne os 
fatos históricos, arqueológicos, cosmo-
lógicos e lógicos para mostrar que a 
Bíblia é a Palavra de Deus.

A VIDA CRUCIFICADA
A. W. Tozer 
Editora Vida

www.editoravida.com.br
A vida inteira, o renomado pro-
fessor A. W. Tozer foi convidado 
com frequência para falar em se-
minários, igrejas e conferências 
bíblicas a respeito da cruz e seu 
significado na vida cristã. Agora, 
nesta compilação inédita de seu 
melhor ensino sobre o assunto, 
você obterá um entendimento re-
novado da centralidade da cruz 
no seu caminhar de fé em Cristo.

AUTORIDADE E PODER
Russell P. Shedd

Shedd Publicações
www.vidanova.com.br

As duas palavras-chave, “autoridade” 
e “poder”, facilmente se confundem, 
porém, não são especificamente sinô-
nimas. “Autoridade”, às vezes, é em-
pregada quando se quer dizer “poder”, 
e em outros casos acontece o contrário. 
Mas estes termos têm sentidos distintos, 
particularmente na Bíblia. O propósito 
deste livro é demonstrar biblicamente o 
significado destes termos tão importan-
tes e as suas implicações para a vida.

“O deserto nos amadurece e nos ensina a maior de 
todas as lições: Viver na dependência de Deus!” 

(Lázaro Carneiro)
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Por que certas vezes alguns cristãos se enfraque-
cem em determinados momentos e circunstân-
cias da vida? Por que nem sempre os cristãos 

estão apegados espiritualmente a Deus? 
Josué foi um dos principais líderes de Israel no as-

sentamento da nação. Ele completou a jornada iniciada 
por Moisés no Egito até a conquista da terra prometida. 
Durante a narrativa de sua vida, não encontramos nenhum 
registro de desânimo ou enfraquecimento em sua fé para 
com Deus. Sua única falha talvez tenha sido o fato de 
não ter preparado um sucessor que guiasse o povo no 
caminho de Deus, após sua morte, o que culminou nos 
tenebrosos dias de Juízes. 

O povo experimentava um tempo de paz quanto aos 
inimigos em redor. Josué já com avançada idade, tinha 
consciência de que se aproximava da morte, então, 
reuniu os líderes do povo para um grande conselho 
final com base em seu testemunho ao caminhar com 
Deus (vs 1-3). 

Neste discurso, encontramos vários princípios da 
consciência que Josué tinha em relação ao Senhor, os 
quais hoje devemos aplicar para experimentarmos cons-
tância em nossa jornada de fé, embora neste artigo relato 
apenas o primeiro deles – Manter viva a memória no que 
Deus fez (vs 3). 

Josué desejava que o povo terminasse as conquistas 
que ainda não tinham sido realizadas (v.4), mas não impôs 
aos seus líderes a responsabilidade sem antes de tudo, 
trazer à memória aquilo que o Senhor já havia realizado 
no meio deles (v.3). A prática de relembrar os feitos de 
Deus e contá-las às gerações futuras era um hábito para 
Josué, algo que certamente aprendeu com seus ante-
passados e com o próprio Moisés. Os feitos de Deus na 
história antiga, bem como na vida dos patriarcas, foram 
passados oralmente até que Moisés pudesse relatá-las 
no Pentateuco.  

Nas narrativas do Antigo Testamento, encontramos 
muitas expressões que remetem à cultura do povo hebreu 
de guardar elementos que tivessem um efeito educativo e 
didático das obras de Deus. Um dos episódios das con-
quistas de Josué está relatado no capítulo quatro, quando 
na ocasião, atravessaram o rio Jordão transportando a 
arca (Js 4.4-7). Este dia jamais poderia ser esquecido, 
pois era uma promessa do Senhor feita por intermédio de 
Moisés que estava se realizando naquele momento. (Js 
4.10). Josué, então, pediu que doze homens represen-
tantes das tribos de Israel levantassem uma pedra sobre 
os ombros e que a guardassem como um memorial (Js 
4.4-5). O objetivo era que aquilo que Deus estava fazendo 
fosse registrado em suas memórias e também passado 
para as futuras gerações. Quando os filhos daqueles 
homens perguntassem qual o significado daquela pedra, 
eles relembrariam respondendo sobre os feitos do Senhor 
(Js 4.6-7). Este memorial não serviria apenas para edu-
car seus filhos, mas também de testemunho para toda a 
nação no futuro. 

Josué queria agora, no final de sua vida, entregar 
uma grande responsabilidade aos líderes do povo; mas 
antes ele ressalta: “vós já tendes visto tudo quanto fez o 
Senhor...”. 

Uma das razões pelas quais os cristãos de hoje 
não experimentam uma fé perseverante é porque eles 
possuem memória curta. Os feitos de Deus e toda a 
informação que se obtém sobre Deus não permanecem 
em suas memórias, e por isso, não sobrevivem quando 
a fé é experimentada. Quando as narrativas bíblicas são 
apresentadas, não encontram correlações como sendo 
parte de nossa história, afinal, que temos nós a ver com 
os relatos sobre Abraão, Isaac e Jacó? Embora não se 
faça esta pergunta, somos levados a pensar que os 
feitos de Deus narrados nas escrituras dizem respeito à 
história de um povo distante e que não a nossa história 
de vida hoje. 

Reconhecer quem Deus é, o que Ele fez no pas-
sado desde a criação do mundo até os dias atuais e 
manter isto constantemente vivo em nossas mentes 
é o primeiro príncipio que devemos aprender com o 
testemunho de Josué para sermos constantes em 
nossa jornada de fé.

O Pr. Jeremy Ty-
ler está imbuído 
de organizar a 

Campanha para a Copa do 
Mundo para distribuição de 

De 17 a 28 de 
março de 2014 
o Seminário Ba-

tista Caraguá (www.sbcara-
gua.org) estará oferecendo 
o Curso de Teologia Sis-
temática apresentando os 
princípios fundamentais da 
fé cristã, tais como: Quem 
é Deus, Jesus e o Espírito 
Santo? O que é salvação? 
E outras das principais dou-

Princípios 
básicos para 

uma fé constante 
com base em Js 23.1-6

literatura nos jogos da 
Copa do Mundo em 
Cuiabá.

Um ministério cha-
mado Wings Bearing 
Precious Seed que é 
liderado pelo filho de 
um missionário aqui 
no Brasil está enviando 
1.000.000 de livretos 
para serem distribuídos 
nos eventos da copa. 
Cada livreto contém 
um folheto em 12 idio-
mas principais da copa. 

Jeremy estará via-
jando para Cuiabá no 
dia 11 ou 12 de Junho 
e voltando depois do 
segundo jogo no dia 

reais por dia que ficar. Este 
valor seria simplesmente 
para ajudar o acampamento 
e para comprar um café de 
manhã. Refeições durante 
o dia serão por conta pró-
pria, mas será possível usar 
a cozinha do acampamento 
se for necessário.

Para saber mais sobre VI-
TÓRIA VERDADEIRA entre 
no site: www.vitoria2014.com 
e para fazer contato com o 
Pr. Jeremy Tyler: http://www.
conhecendodeus.com.br

Os ministérios Wings 
Bearing Precious Seed, 
Conhecendo Deus, assim 
como também muitas igre-
jas e pastores estão coope-
rando juntos para distribuir 
porções da Bíblia nos even-
tos da copa 2014. Ainda 
precisamos de muita ajuda. 
Se você mora perto de uma 
destas cidades e quer aju-
dar, envie um e-mail.

As datas dos jogos da 
Copa do Mundo são estas:

Belo Horizonte
Datas dos Eventos: 
Junho 14, 17, 21, 24, 28
Julho 8

Brasília
Datas dos Eventos: 
Junho 15, 19, 23, 26, 30
Julho 5, 12

Cuiabá
Datas dos Eventos: 

18 de Junho. As igrejas 
em Cuiabá ofereceram um 
acampamento para hospe-
dagem. A estadia no acam-
pamento será de uns 5 a 10 

Junho 13, 17, 21, 24

Curitiba
Datas dos Eventos: 
Junho 16, 20, 23, 26

Fortaleza
Datas dos Eventos: 
Junho 14, 17, 21, 24, 29
Julho 4

Manaus
Datas dos Eventos: 
Junho 14, 18, 22, 25

Natal
Datas dos Eventos: 
Junho 13, 16, 19, 24
Julho 8

Porto Alegre
Datas dos Eventos: 
Junho 15, 18, 22, 25, 30

Recife
Datas dos Eventos: 
Junho 14, 20, 23, 26, 29

Rio de Janeiro
Datas dos Eventos: 
Junho 16, 19, 22, 25, 28
Julho 4, 13

Salvador
Datas dos Eventos: 
Junho 13, 16, 20, 25
Julho 1, 5

São Paulo
Datas dos Eventos: 
Junho 12, 19, 23, 26
Julho 1, 9

Teologia Sistemática
trinas da fé cristã.

O professor que estará 
ministrando as aulas é o Dr. 
Derek O. Coleman Jr, PhD 
da cidade de Lexington, KY 
EUA. Dr. Coleman é atu-
almente pastor sênior da 
Gardenside Igreja Batista, 
Lexington, KY. É Professor 
Adjunto Luther Rice Univer-
sity lecionando em cursos 
de graduação e pós-gra-
duação em evangelismo, 
missões e crescimento da 
igreja. Dr. Coleman também 
é instrutor do Seminário Ba-
tista Caraguá, Caraguatatu-
ba SP. 

As aulas serão ministra-
das no Hotel Mar em Cara-
guatatuba SP. Entre no site 
e saiba mais: www.sbcara-
gua.org. O custo total para 

dois anos de es-
tudos em nível de 
mestrado será de 
R$ 250,00 já in-
clusos os dois li-
vros que servirão 
de base: Teologia 
Sistemática de 
Wayne Grudem e 
Curso para For-
mação de Líde-
res e Obreiros de 
David Horton.

As inscrições 
e pagamentos 
são feitas atra-
vés de informa-
ções no site. São quatro 
cursos em dois anos. Entre 
no site e veja as datas.

O Seminário Batista Ca-
raguá é de inteira responsa-
bilidade do Dr. Coleman.

Se você tiver alguma 
dúvida sobre o sua inscri-
ção entre em contacto com:

Pr. Alex Hensley, Fone 
(12) 3882-4189, E-mail: aj-
caragua@gmail.com

“O segredo do Amor Real é ter consciência que até 
mãe e filho brigam, discordam e discutem”.

(Diogo N. Oliveira)

Dr. Coleman
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Depois de ter sido 
e x a m i n a d o  e 
aprovado no fi-

nal de 2013 por um concílio 
de pastores convocado pela 
Igreja Batista Independente 
de Orlândia, sob a liderança 
do Pr. Paulo Ricardo Gon-
çalves, o irmão Aluisio da 
Silva Frazão foi ordenado 
ao ministério pastoral no 
dia primeiro de fevereiro de 
2014 na IBIO para assumir 
a liderança da Igreja Batista  
de Nuporanga SP. 

Na foto 1, o Concílio 

No dia 26 de abril 
de 2014 aconte-
cerá em Serrana 

SP, o 18º Encontro Anual 
de Mulheres Batistas Fun-
damentalistas da região de 
Batatais SP. O evento deste 
ano terá a coordenação da 
Igreja Batista Independente 
de Serrana sob a liderança 
do Pr. Alexandre Oliveira. A 
programação terá início às 
8 horas e se estenderá até 
às 16 horas. O local será o 
Clube Recreativo de Serra-
na situado à Rua N. S. das 
Dores, 376, Centro, ao lado 
da Praça da Matriz.

O tema deste ano será: 
“Se as letras estiverem tor-
tas e a tinta borrada, como 
alguém vai ler?” (II Coríntios 

18º Encontro Anual 
de Mulheres Batistas 

Fundamentalistas
de março de 2014 estar 
completando cinco anos do 
falecimento da missionária 
Neuza de Freitas que atuou 
fielmente na evangelização 
de mulheres nas peniten-
ciárias femininas de nosso 
país e através dela mui-
tas mulheres foram salvas. 
Desde seu falecimento a 
Diretoria da Missão Rocha 
Eterna representada pelo 
seu Diretor Nacional, missio-
nário João Henrique N. Alves 
tem procurado preencher 
a lacuna deixada pela irmã 
Neuza, sem obter resultado. 
Portanto, a expectativa é 
que durante este encontro 
da mulheres Deus possa 
levantar alguém para este 
ministério.

O custo por participante 
será de R$ 40,00 (Quarenta 
reais) e poderá ser deposita-
do na conta da Igreja batista 
Independente de Serrana 
no Bradesco Agência 1946, 
Conta Corrente 10873-1. O 
pagamento poderá ser efetu-
ado até o dia do evento, mas 
as inscrições terão que che-
gar até dia 14 de abril para 
garantir vaga. Para mais 
informações e contatos: (16) 
3987-5687 e 99123-2915 
com irmã Zilda.

Yvone Brown

Neusa Freitas à direita (in memorian)

Nuporanga tem novo Pastor

Examinador com o candidato 
e a esposa Juliana. Na foto 
2 os pastores presentes no 
dia da ordenação. Na foto 3 
o Pr. Aluísio com a esposa 
Juliana e os filhos Bianca e 
Aluízio ao lado do Pr. Paulo. 
Na foto 4. O Pr. Paulo apre-
sentando o pregador do culto 
de ordenação, Pr. Alexandre 
Bezerra Dutra de S. Paulo.

A Igreja Batista de Nu-
poranga está localizada na 
Rua José Felipe Neto, 151, 
COHAB Amaro Gera e o en-
dereço para contatos com o 

Pr. Aluísio da Silva Frazão é 
Avenida “i”, nº 1.336 no bair-
ro Jardim Boa Vista – CEP 
14.620-000 - Orlândia –SP. 

Imposição de mãos

Seus telefones: (16) 3826-
1114 e 99325-0255 (Claro); 
E-mails: alufrazao@yahoo.
com.br.

3:2), tendo como pre-
letora principal a mis-
sionária Patrícia Silva, 
esposa do Pr. Robson 
Marcelo da Silva, mis-
sionário pela AMI em 
Goiânia GO. 

Também estará 
palestrando a irmã 
Yvone Brown, Dire-
tora do Ministério de 
Mulheres da Missão 
Rocha Eterna dos Es-
tados Unidos. 

A presença da 
missionária Yvone 
no encontro deve-se 
ao fato de no dia 30 

“Em cada momento de vida, experiência adquirida e em cada 
experiência uma lição aprendida para que nunca mais tenha 

oportunidades perdidas”. (Julio Aukay)

Foto 1

Foto 3

Foto 2
Foto 4


