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Este projeto do mis-
sionário Pr. Ricar-
do Marques Brito 

tem como objetivo evangeli-
zar os Árabes Muçulmanos 
residentes no Brasil e agregá-
-los às Igrejas Batistas. Sua 
base está sendo a Cidade de 
Barretos no interior de São 
Paulo, que está localizada 
ao norte do estado a 440 km 
da capital, com uma popula-
ção de 112.002 habitantes 
segundo o censo de 2010. 
E, que possui uma grande 
comunidade Árabe, formada 
por Libaneses, Tunisianos, 
Paquistaneses e Egípcios, e 
a segunda Mesquita fundada 
no Brasil. 

Mas, por que este pro-
jeto? Porque hoje o Islamis-
mo é considerado a maior 
religião do mundo, ultra-
passando o “cristianismo”, 
segundo fontes da Igreja 
Católica. Existe um bilhão 
e 300 milhões de muçulma-
nos no mundo inteiro, sua 
maioria está na Indonésia e 
apenas 18% vive no Mundo 
Árabe, que é formado por 

A PIBA - Primeira 
Igreja Batista de 
Atibaia SP sob 

a liderança do Pr. Antonio 
Mendes tem desenvolvido 
através dos anos uma filoso-
fia de ministério que merece 
ser observada atentamente.

Dentro da visão da igre-
ja ocupa lugar especial o 
apoio aos pastores e líde-
res das igrejas. Para que 
efetivamente tal apoio fosse 
viabilizado foi criado o CDL 
- Centro de Desenvolvi-
mento de Líderes cujo pro-
pósito é realizar cursos de 
reciclagem e treinamento 
que sejam eficientes na 
capacitação continuada e 
desenvolvimento ministerial, 
pessoal e espiritual visando 
a formação de uma liderança 
cristã crível.

O lema do Pr. Mendes, 
que pode ser visto gravado 
por todos os lados nas de-
pendências da PIBA, mostra 
resumidamente a seriedade 
desse servo do Senhor: 
“Por mais que cresçam as 
heresias, o evangelho fácil, 

Nos dias 
1 4 , 
1 5  e 

16 de março, a 
Primeira Igreja 
Batista Bíblica de 
Vitória da Con-
quista (PIBBVC) 
a g r a d e c e u  a 
Deus pelos 114 
anos de existên-
cia. O pregador 
convidado foi o 
Pastor Marcelo 
Pedro, missio-
nário da Missão 
N o v a s  Tr i b o s 
do Brasil. Sob a 
ação do Espírito 
Santo, ele trouxe 
mensagens de 
conforto, edifica-
ção e apresentou 
o plano de sal-
vação em Jesus 
Cristo. Também 
ocorreu a exposi-
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O Pastor Líder

os modismos eclesiásticos, 
a frouxidão aos princípios 
bíblicos, jamais deixaremos 
de ser a opção para aqueles 
que querem um compromis-
so sério com Deus. Jamais 
sairemos do caminho ao 
qual os iludidos pelo evan-
gelho fácil um dia poderão 
voltar”.

Dentro do CDL foi criado 
o OPL - O Pastor Líder, um 
treinamento com duas sema-
nas de duração sendo uma 
semana em cada semestre 

do ano. Este ano a primeira 
semana aconteceu no perí-
odo de 10 a 14 de março e 
a segunda semana se dará 
de 29 de setembro a 3 de 
outubro.

Tive o privilégio de estar 
entre os 33 pastores partici-
pantes na primeira semana. 
Não há tempo livre, mas 
apenas estudos num total de 
sete horas/aula cada dia nos 
três períodos: manhã, tarde 
e noite. Cansativo? Nem 
tanto, pois o ambiente além 

de muito bom fica melhor 
ainda devido à capacidade 
dos professores.

Na primeira semana os 
principais temas estudados 
por nove professores fo-
ram: Excelência, Filosofia 
de Ministério (Modelo PIBA), 
Competência do Líder, Fi-
nanças na Igreja, Exposição 
Bíblica, Culto Inspirativo, 
Finanças do Pastor, O Minis-
tro e Sua família, Disciplina 
Bíblica entre outros. 

Valeu a pena!

Participantes e três dos  9 professores sentados a frente

PIBBVC comemorou 114 
anos com homenagens

ção do exemplar da Bíblia, 
impressa em 1884, que deu 
origem à igreja.

Na parte musical, os 
conjuntos da igreja, Agnus 

Dei, Alêtheia, Filhos de 
Sião, Homens do Rei, Novo 
Canto, além do Coral Filhos 
de Sião e os dois corais 
de crianças (maternal com 

principiantes e Filhos do 
Rei) apresentaram lindos 
hinos de louvor a Deus. 
Autoridades do município es-
tavam presentes e, em todas 

as reuniões, verificou-se um 
bom número de visitantes. 
Os cultos também foram 
transmitidos pela internet. 
Continua na página 3.

Auditório da PIBBVC durante as conferências

Tríplice fronteira

Pr. Lauro Tipo e família
Leia matéria na página 5.

“Luz para o Oriente”
22 países do Oriente 
Médio e do Norte da 
África. No Brasil, dos 
27 Estados em 20 há 
a presença de Insti-
tuições Islâmicas. É 
o segundo maior país 
islâmico das Améri-
cas com 1 milhão e 
meio de seguidores, 
segundo fontes de 
Instituições Islâmicas 
brasileiras, perdendo 
apenas para os EUA 
com 5 milhões de se-
guidores. Há cerca de 
70 mesquitas (templo 
muçulmano) e varias 
casas de oração, in-

clusive nas cidades de Co-
lina e Guaíra, que estão 
próximas de Barretos. 

Só na Mesquita no bair-
ro do Pari em São Paulo, 
acontecem por mês 15 con-
versões de brasileiros ao 
islamismo (dados de 2010). 
O número de brasileiros 
convertidos ao Islã cresceu 
25% entre 2001 e 2011. A 
maior parte dos muçulmanos 
brasileiros vive nos Estados 
de São Paulo e Paraná, mas 
também existem comunida-
des significativas em Mato 
Grosso do Sul e Rio Grande 
do Sul. Os Muçulmanos 
querem transformar o país 
do “cristianismo” no país do 
islamismo e para isto não 
estão medindo esforços. 

Que o Senhor abençoe 
este projeto e que almas sejam 
salvas através dele. Contatos 
com Pr. Ricardo M. de Brito, 
o idealizador do projeto: (17) 
3325-3170 (Res.), 98828-9875 
(OI) e 98201-9318 (TIM).  E-
-mail: pricardomb@hotmail.
com e Facebook: pricardomb.
luzparaooriente

Mesquita de Barretos
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“Os anos enrugam a pele, mas renunciar 
ao entusiasmo faz enrugar a alma”.

(Albert Schweitzer) 2
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A atriz Nicette Bruno (81), viúva do ator Paulo 
Goulart, falecido com 81 anos de idade no 
dia 13 de março de 2014 revelou através de 

diversos sites no dia 21 de março, quais foram as últimas 
palavras do marido a ela: “Aproveite bem a vida porque 
ela passa depressa”.

No meio artístico, onde normalmente as uniões são 
passageiras e ocasionais, o casal Nicette Bruno e Paulo Goulart 
foi um exemplo de fidelidade. Nos 60 anos de vida conjugal 
tiveram duas filhas, um filho e duas netas, atores como eles. 

Mas, independentemente do estilo de vida que alguém 
tenha deste lado da eternidade, sempre é necessário refletir 
sobre as últimas palavras de Paulo Goulart à esposa: 
“Aproveite bem a vida porque ela passa depressa”.

O que é a vida? De acordo com o Novo Testamento, 
nas palavras de Tiago 4.14 a vida é “como neblina, que 
aparece por instante e logo se dissipa”. Diante deste texto 
bíblico, o próprio Deus autentica as últimas palavras de 
Paulo Goulart que mesmo tendo vivido 81 anos constatou 
in loco que a vida “passa depressa”. 

Por outro lado, o contexto todo das Escrituras não 
deixa dúvida de que os seres humanos, criados à imagem 
e semelhança do próprio Deus Criador, são eternos em 
sua essência. Ao falar sobre a morte, passagem deste 
lado da eternidade para o outro, o Novo Testamento é 
enfático: “... aos homens está ordenado morrerem uma só 
vez, vindo depois disto, o juízo...” (Hebreus 9.27). Depois 
deste juízo, o que resta é a eternidade. Em Mateus 25.46 
as palavras não deixam dúvida sobre a eternidade: “E irão 
estes (perdidos) para o castigo eterno, porém os justos, 
para a vida eterna”.

Paulo Goulart também falou em “aproveitar bem a 
vida”. A questão é: como se aproveita bem a vida? Para 
boa parte das pessoas que conheço existem dois objetos 
na vida: obter o que se deseja e desfrutar do que obteve. 
Tenho visto que a batalha para obter o que se deseja às 
vezes é tão intensa e longa que mal sobra tempo para 
desfrutar. Em Lucas 12.16-20, falando sobre a avareza, 
Jesus propõe a seguinte parábola: “Propôs-lhes então uma 
parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzira 
com abundância; e ele arrazoava consigo, dizendo: Que 
farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse 
então: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei 
outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais 
e os meus bens; e direi à minha alma: Alma, tens em 
depósito muitos bens para muitos anos; descansa, come, 
bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite 
te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para quem 
será?”. É o quadro perfeito de alguém que muito obteve, 
mas não teve tempo para desfrutar. 

Nada sei sobre a condição espiritual em que Paulo 
Goulart entrou na eternidade. Pela sua biografia e tudo 
o que dizem a seu respeito, foi uma pessoa que a seu 
modo soube aproveitar a vida. Por isso a recomendação 
à esposa para fazer o mesmo. O que sei é que o maior 
acontecimento na vida de uma pessoa enquanto está 
neste mundo é nascer de novo, pois “... se alguém não 
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus” (João 3.3).

Assim, biblicamente falando, aproveitar bem a curta 
vida neste mundo envolve nascer de novo. Será que Paulo 
Goulart teve a mesma oportunidade que teve Nicodemos 
no contexto do texto citado (João3)? 

Como renascidos, salvos pela graça de Deus, temos 
que reconhecer o privilégio e a responsabilidade de 
levar a mensagem que pode fazer as pessoas realmente 
aproveitarem bem a vida!

“Aproveite bem 
a vida porque ela 

passa depressa” De acordo com 
as profecias bí-
blicas (Ezequiel 

38, 39 e Daniel 11.40-12.2), 
a Rússia e seus aliados 
(Ucrânia, Síria e Irã) irão 
causar muitos problemas 
para Israel e o mundo du-
rante o período da Grande 
Tribulação. Considerada 
uma potência nuclear, a 
Rússia é uma nação de 142 
milhões de habitantes e a 
nona maior economia do 
mundo com ricos recursos 
naturais como gás e petró-
leo, mas é também consi-
derada a segunda maior 
nação corrupta do mundo, 
atrás apenas da Ucrânia, 
país vizinho e co-irmão. No 
dia 19 de março deste ano, 
a Crimeia, que pertencia à 
Ucrânia, foi sitiada e anexa-
da ao território russo apesar 
de todos os protestos da 
comunidade internacional. 
A Rússia, na pessoa de seu 
líder maior, Vladimir Putin, 
conseguiu mudar mais uma 
vez o mapa da Europa. 

Em 1850, antes do sur-
gimento da Rússia dos dias 
de hoje, o professor de lín-
gua hebraica, Gesenius, 
concluiu que o título “Go-

O Gogue da Rússia
gue”, que aparece como 
o grande inimigo do norte 
no livro de Ezequiel, se 
refere aos povos que se 
estabeleceram na Rússia 
e no norte do Irã. Gogue 
não é o nome destes povos, 
mas o título concedido ao 
seu líder conforme Ezequiel 
38.2. Hoje, Vladimir Putin é 
o “Gogue” da Rússia, mas 
não podemos garantir que 
ele o será durante a Grande 
Tribulação. Independente de 
quem seja o “chefe” destes 
povos, a Rússia avançará 
ainda mais em direção a 
outras terras em busca de 
conquistas territoriais e es-
pólios de guerra conforme 
Ezequiel 38.12, culminando 
na terra de Israel. Através 
da Crimeia, por exemplo, a 
Rússia garante o abasteci-
mento de gás natural para o 
mercado interno e boa parte 
da Europa. 

Durante os debates 
presidenciais de 2012 nos 
Estados Unidos, o então 
candidato republicano, Mitt 
Romney, disse que a Rús-
sia era a maior ameaça à 
paz mundial. O Presidente 
Baraque Obama, tentando 
a reeleição, caçoou de seu 

adversário, com a ajuda da 
mídia, dizendo que o mun-
do não vive mais na era da 
Guerra Fria. Era tudo que 
Vladimir Putin queria: um 
presidente americano que 
acreditasse em sua boa 
índole. Agora, as sanções e 
ameaças da comunidade in-
ternacional não conseguem 
intimidar o czar da Rússia. 
Ele tem desafiado o mundo, 
pois sabe que tem o poder 
das armas nucleares nas 
mãos.

A igreja está vivendo um 
momento histórico, pois ain-
da que não venha a passar 
pela Grande Tribulação, ela 
não será livrada dos princí-
pios de dores. A Rússia de 
hoje será a Rússia de ama-
nhã, e Ezequiel 39 garante 
que ela será derrotada pelas 
próprias mãos de Deus sobre 
as montanhas de Israel. O 
litígio entre Deus e a Rús-
sia não é geográfico, mas 
doutrinário desde o comu-
nismo ateu até a soberania 
do Estado sobre a vida de 
seus cidadãos. A ex-União 
Soviética conseguiu exportar 
para o mundo um socialismo 
anticristão e antissemita, 
inclusive para o Brasil. Até 

o presente momento, o go-
verno brasileiro ainda não 
condenou a invasão russa no 
país vizinho da Ucrânia bem 
como a violência perpetrada 
pelo governo venezuelano 
contra o seu povo. 

Não é possível negar as 
profecias de Ezequiel 38 e 39 
diante da história e dos atuais 
acontecimentos. Os países 
que compõem a OTAN (Or-
ganização do Tratado do 
Atlântico Norte) se iludiram 
com a queda do muro de 
Berlim e não se opuseram, 
a tempo, às investidas do 
regime russo. Fingiram que o 
governo russo é democrático 
e, agora, estão entorpecidos 
diante dos avanços do exér-
cito do Kremlin. 

Como igreja, não pode-
mos adormecer. Os aconte-
cimentos mundiais e, princi-
palmente, políticos, aqui e 
no exterior, servem de sinais 
de alerta para um povo que 
anseia pela volta de Cristo; 
um povo com pouco tempo 
para espalhar o Evangelho 
sobre a face da terra e sal-
var o maior número possível 
de almas perdidas. Mara-
nata! “... Ora vem, Senhor 
Jesus” (Apocalipse 22.20).

O professor  de 
literatura pediu 
aos seus alunos 

uma redação sobre algum 
personagem contemporâ-
neo. Um garoto resolveu 
escrever sobre Jesus Cristo. 
O professor recolheu os 
trabalhos para corrigir e 
devolver no dia seguinte. 
Ao trazer as redações, o 
mestre disse para o estu-
dante: “Pedi a todos que 
escrevessem sobre a vida 
de um personagem contem-
porâneo, vivo, não alguém 
do passado.”

Então o aluno, cristão 
como era, explicou ao pro-
fessor: “Considero Jesus 
um personagem atual. To-
mei como base os evan-
gelhos, que dizem que Ele 
ressuscitou e vive. Por isso, 
escrevi sobre sua biogra-
fia.” Diante do argumento, 
a explicação foi aceita e a 
redação considerada.

Celebramos o evento 
Páscoa todos os anos... 
Sem dúvida um feriado im-
portante. A questão é: Qual 
o impacto desse evento 
em nossas vidas? Quais 
as implicações desse pres-
suposto: “Jesus Cristo, é o 

O impacto da ressurreição 
na vida do cristão

mesmo, ontem, hoje e para 
sempre”?  – Hb 13.8

O diálogo de Jesus com 
os discípulos a caminho de 
Emaús - Lucas 24:13-48 
mostra as tristes conse-
qüências quando a ceg-
ueira espiritual  atrapalha 
a  nossa visão do Cristo res-
surreto e suas maravilhosas 
conseqüências. Quando a 
ressurreição não nos im-
pacta, o que acontece? 
Resposta: Falta sentido 
para viver. Eles conversa-
vam sobre o significado dos 
últimos acontecimentos em 
Jerusalém. “Por que Jesus 
tinha que morrer?  Será que 
nos enganamos sobre ele? 
O que deu errado”? Estão 
vagarosos,desanimados, 
desmotivados pela tristeza 
e perplexidade.

As mesmas conseqüên-
cias acompanham aqueles 
que perdem a perspectiva 
sobre a realidade da res-
surreição. Quando esquec-
emos quem Jesus é, o sig-
nificado da sua vitória sobre 
a morte, as implicações de 
estarmos “em Cristo”, facil-
mente caímos nessas ten-
tações.  Se o fato do Jesus 
vivo não nos impactar, ser-

emos “ateus praticantes.”  
É comum ser uma pessoa 
assídua, religiosa, mas não 
encontrar relevância nas 
Escrituras para mudar a 
vida. Há pessoas adaptadas 
e pessoas transformadas 
na igreja. Se Jesus é um 
personagem da história, é 
apenas um fato a mais em 
nosso conhecimento, mas 
se Ele é o Filho do Deus 
vivo, estaremos sempre 
aprendendo uma verdade 
nova dos seus ensinos.

Os dois deviam ter con-
hecido o mega plano das 
Escrituras e do poder de  
Deus, inclusive as mulheres 
já haviam dado o teste-
munho que viram os anjos 
e o túmulo vazio.  Mas a 
“cegueira” levou-os a uma 
incredulidade, cinismo. Por 
não viverem à luz da ressur-
reição, perderam esperança 
e a perspectiva. Os lideres 
de Jerusalém pareciam 
maiores do que Deus, pois 
haviam crucificado o Filho 
de Deus. 

Essa história merece 
duas fotos: O ANTES e o 
DEPOIS. A primeira cena 
apresenta dois discípulos, 
cabisbaixos, tristes, som-

brios.  Esse é o perfil de 
pessoas que vivem como se 
a ressurreição não tivesse 
acontecido, esquecem que 
a maior vitória do universo 
já foi ganha. A segunda, 
evidencia duas pessoas 
totalmente transformadas.  
Ao compreenderem que 
era o Mestre quem falava 
com eles, seus corações 
aqueceram-se com a veraci-
dade da ressurreição. O que 
aconteceu?  Será que foi a 
maneira distinta de Jesus 
partir o pão? O fato é que 
Tiveram os olhos abertos 
pelo Espírito de Deus para 
realmente compreenderem 
o tema das Escrituras: Je-
sus, a ressurreição dele é a 
nossa razão de viver. 

Veja a transformação!  
No início da história es-
tavam cabisbaixos,  vagaro-
sos, tristes, criam no Cristo 
da sexta-feira, “derrotado” 
na cruz, contudo; foram 
tocados pelo Cristo Vivo do 
Domingo. Na mesma hora 
voltaram para Jerusalém 
cheios de alegria e esper-
ança. Alguém já disse: “O 
maior testemunho da res-
surreição de Jesus é um 
cristão vivo!”.
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HOMENAGENS

No domingo pela 
manhã, foi apre-
sentado um re-

sumo histórico pelo Pas-
tor Marcos Paulo. Houve 
homenagens às pessoas 
presentes com mais tempo 
de membros na igreja. O 
destaque foi Zilda Gusmão, 
membro há 69 anos. Ela 
é bisneta de Tertuliano da 
Silva Gusmão (fundador 
da igreja). A seguir, toda 
a congregação cantou o 
hino “Maravilhosa Graça”. 

Alexander Au-
gusto Mal-
ves, filho do 

Pr. Nilton Osmar Malves 
e Gildete da Silva Mal-
ves nasceu  no dia 23 de  
Janeiro de 1974.  Seu 
nascimento trouxe gran-
de alegria para nós, uma 
vez que nosso primeiro 
filho falecera com 9 dias 
de nascido.Os primeiros  
dias  de Alexander não 
foram fáceis, pois nos 
primeiros três meses 

Tempos modernos, ventos da modernidade, 
a vida da mulher mudou e muito em poucos 
anos, em todas as áreas vemos que a 

mulher moderna avançou, infelizmente estes avanços 
nem sempre contribuíram para que a mulher estivesse 
mais perto de Deus, muito se caminhou e para longe 
dos preceitos da Palavra de Deus, Ester vivia em um 
momento histórico muito difícil para seu povo, teve que 
avançar quebrar leis para salvar a nação de Israel.

Nós vivemos neste tempo, somos mulheres de Deus 
e precisamos saber como ser aquilo que Deus deseja 
neste tempo moderno. Como vamos nos posicionar como 
ser uma mulher de Deus em 2014, voltamos nosso olhar 
para a Palavra de Deus e vamos encontrar Ester uma 
rainha que viveu no seu tempo para ser benção.

Hadassa vivia uma vida simples até ser raptada para 
participar do concurso para escolher uma nova rainha 
para o rei da Pérsia, neste momento sua vida mudou 
radicalmente e ela percebeu que deveria continuar 
obediente ao Deus que ela servia mesmo estando em um 
lugar cheio de pecado.

Ester era bela, mas sabemos que ela não usou sua 
beleza para sensualidade, quando foi levada contra sua 
vontade para o palácio para participar do concurso para 
nova rainha, sua GRAÇA foi ressaltada e não sua beleza 
física. Ela ganhou o coração de todos, até de Hegai o 
eunuco que cuidava das mulheres do rei, ele lhe ofereceu 
muitas coisas, imagino vestidos ricos, jóias mas Ester 
foi a presença do rei como era e sua beleza oculta, sua 
graça ganhou o coração do rei.

A beleza de vocês não deve estar nos enfeites 
exteriores, como cabelos trançados e jóias de ouro ou 
roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não 
perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, 
o que é de grande valor para Deus. I Pedro 3. 3 e 4 (NVI)

Ester depois de coroada rainha, vivia no palácio, 
mas desde o principio foi sábia, obedecendo ao que 
Mardoqueu tinha falado com ela, não dizendo que era 
judia Deus estava escrevendo a historia e a sabedoria de 
Ester seria muito importante.

Os fatos que seguiram naquele palácio colocaram a 
vida de Ester e de todo o povo judeu em perigo, e naquele 
momento Ester podia ajudar, e mais uma vez ela usou de 
sabedoria, não a que ela achava que tinha mais buscou 
em oração perante Deus o caminho certo e como chegar 
a presença do rei, a Bíblia nos conta que ela se humilhou 
perante Deus ficando em jejum por muitos dias, até sentir 
que era o momento certo de tomar aquela decisão de ir 
falar com o rei.

Quando ela entrou no palácio estava correndo perigo, 
mais sua graça, sua sabedoria, sua maneira correta de 
agir tocou o coração do rei e ele a recebeu, naquele 
momento Ester usou de sabedoria para não falar tudo de 
uma vez, e no momento certo ela pode salvar o povo de 
Israel de ser exterminado.

Os diplomas em muitas circunstancias de nossas vida 
para nada adiantam, muitas vezes as soluções vindas de 
livros, de filósofos, de conselheiros do mundo para nada 
servem.

Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência 
está em seus lábios. Provérbios 31.26.

A sabedoria perfeita vem da Palavra de Deus, vem 
através da oração e do estudo dos ensinamentos do 
Senhor, quando estamos com problemas em nosso 
casamento é com o Senhor que devemos nos aconselhar, 
quando não temos certeza do que falar, se ir a algum lugar, 
precisamos parar e pedir ao Senhor sabedoria para todas 
as decisões. Muitas mulheres buscam o poder a qualquer 
preço, querem mandar, e muitas vezes destroem vidas 
para obter este poder.

Qual maior poder do que criar um filho, moldar seu 
caráter, ensinar as primeiras palavras, qual maior poder 
do que ser lembrada e amada por seu esposo, qual maior 
poder do que ser uma testemunha fiel do evangelho, 
quantas missionárias espalhadas pelo mundo, mulheres 
que até abandonaram o sonho de terem uma família, 
para servir ao Senhor. 

Mulheres modernas sim! Vivemos neste tempo, foi 
para esta parte da historia da humanidade que Deus nos 
colocou, precisamos então fazer a diferença, mesmo no 
meio de uma geração perversa devemos ser luz, mulheres 
que sabem que nossa força está no Senhor e que na 
nossa fraqueza encontramos o Senhor de nossas vidas.

Mulher de
Deus em tempos 

modernos

PIBBVC comemorou 114 anos com homenagens

O Pastor José Infante Júnior 
disse que esse quadro só 
era possível devido à graça 

redentora de Cristo.
Com a exposição do 

exemplar da Palavra de Deus 
que deu origem a igreja, foi 
realizada outra homenagem. 
Ela foi para os integrantes da 
família Gusmão, descenden-
tes de Tertuliano. Membros 
da igreja ou não, bisnetos e 
gerações posteriores, aten-
deram ao convite e estavam 
presentes em grande número 
no culto. Aconteceu a leitura 
de um texto da Bíblia expos-
ta. Foi um momento de muita 
alegria e emoção a todos que 
ali estavam.

HISTÓRIA
A PIBBVC surgiu em 04 

de fevereiro de 1900. O fa-
zendeiro Tertuliano Gusmão, 
em uma de suas viagens 

para comercializar gado, 
protegeu o jovem Antônio 
Theóphilo de Queiroz, que 
estava sendo perseguido 
por pregar o evangelho. 
Queiroz, num gesto de gra-
tidão, presenteou-o com um 
exemplar da Bíblia.

Ao regressar a Conquis-
ta, Tertuliano começou a ler 
a Palavra de Deus e enten-
deu o plano de salvação. 
Entregou sua vida a Jesus 
e logo começou a ler para 
familiares a amigos. Houve 
conversões e assim surge a 
PIBBVC. O jovem Queiroz, 
que veio a ser genro do fa-
zendeiro, foi o primeiro pas-
tor. Ele recebeu o preparo e 
foi ordenado ao ministério 
pelo missionário Zacarias 
Taylor.

Hoje a Igreja está com 
919 membros. Têm vários 
pontos de pregação, cinco 
congregações e está pre-
sente no sustento de 37 
trabalhos missionários. No 
ministério da Igreja está o 
Pastor José Infante Júnior, 
auxiliado pelo Pastor Vítor 
Ferreira e Silva e pelo Pastor 
Sidney Siqueira. “Uma igreja 
viva, proclamando a glória 
do Deus vivo”.

Quatro anos de lutas
“Em tudo daí graças porque esta é a vontade de Deus para convosco”

te, que o levaria a dias de 
grande luta e dor, pois diag-
nosticado com um câncer, 
aparentemente curável, 
passou por uma cirurgia, 
tendo um ano de aparente 
recuperação. Contudo para 
nossa tristeza e dor, houve 
uma recidiva nos pulmões, 
e ai uma grande batalha, 
com mais de 50 aplicações 
de quimioterapia.

Alexander tinha uma fé 
inabalável no Senhor, todos 
que o visitavam, mesmo nos 
dias mais difíceis, admira-
vam-se da sua coragem e 
disposição para lutar. Sua 
frase preferida era: “A mi-
nha vida está nas mãos de 
Deus”.

Passou por um trans-
plante de medula óssea, que 
não surtiu o efeito esperado 
e quando sua médica lhe 
disse: “Alexander, os re-
cursos se esgotaram, mas 
a sua doença não acabou” 
ele  imediatamente recitou o 
Salmo 121: “Elevo os meus 
olhos para os montes, de 
onde me virá o socorro? O 
meu socorro vem do Senhor 
que fez o céu e a terra”

No mês de setembro, 
após o transplante, nosso 
coro “Ebenézer” apresentou 
a cantata “DEUS CONOS-
CO”. Naquela noite, Alexan-
der deu um testemunho mar-
cante, dizendo estar cons-
ciente da gravidade do seu 
problema, mas que sua vida 
estava segura com o Senhor, 
e que estava preparado para 
continuar lutando, confiante 
em Deus.  Terminou o seu 
testemunho agradecendo 
ao Senhor pelas orações 
da igreja local, e a todas as 
demais igrejas que estavam 
orando por ele.

Suas palavras finais se 
resumiram na estrofe do 
hino 339 do C.C: “Oh! Não 
consintas tristeza dentro do 
teu coração, tendo fé firme 
no Mestre, segue-o sem he-
sitação. Não consentir, não 
consentir, que qualquer dor 
ou tristeza, venha apagar teu 
amor! Oh! Não temer, nunca 
ceder! Em teus apertos te 
lembra que Cristo é o teu 
protetor”

No dia 27 de fevereiro 
de 2014, enquanto dormia 
o Senhor o chamou para 

a sua glória, onde não 
haverá doença, lágrimas 
ou dor.

Nós, seus pais, Pr. Nilton 
Osmar Malves, e Gildete da 
Silva Malves, não podería-
mos deixar de agradecer a 
Deus pela bênção de ter tido 
Alexander conosco durante 
40 anos, pelo seu caráter 
de um cristão genuíno, pelo 
seu testemunho de coragem, 
e exemplo de aceitação da 
vontade de Deus. 

Agradecemos a Deus, 
pelo exemplo de amor, dedi-
cação e força demonstrado 
por nossa nora Suzana P. 
de Almeida Malves, que até 
o fim cumpriu o seu papel 
de esposa.

Agradecemos de cora-
ção, a todos os irmãos, no 
Brasil, e no exterior, que 
caminharam conosco de 
joelhos em oração durante 
estes quatro anos de luta.

Do mais profundo do 
nosso coração, muito obriga-
do! Que o Senhor os guarde, 
os abençoe hoje e sempre, é 
a nossa oração.    

Pr. Nilton e Gildete Malves

foi internado cinco vezes 
com problemas de infecção.  
Passada esta fase teve uma 
ótima saúde durante sua 
infância e juventude.

Desde pequeno estava 
envolvido com a vida da 
igreja, e a vida ministerial 
do pai, pois o acompanhava 
em muitos retiros, reuniões 
de pastores, e ia com o 
pai aos domingos até as 
congregações da nossa 
igreja em V. Remo. Cresceu 
memorizando a Palavra de 
Deus, e com uma mente 
brilhante, sabia dezenas 
de versículos de cor. Com 
quatorze anos, teve a opor-
tunidade de trabalhar como 
office boy na Sociedade 
Bíblica Trinitariana do Bra-
sil, o que o tornou ainda 
mais íntimo com a Palavra 
de Deus.

Foi batizado pelo pai, 
com 16 anos, e casou-se 
aos 22 anos com Suzana P. 
Almeida com quem teve dois 
filhos: Alexander Augusto 
Malves Júnior, e Pedro Au-
gusto Malves.

Aos 36 anos, sua vida 
tomaria um rumo diferen-

Alexandre e Suzana Gildete e Pr. Nilton

“Para o ignorante, a velhice é o inverno da vida; 
para o sábio, é a época de colheira”.

(Talmude)
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NOVA LIDERANÇA modo maravilhoso. Daniel está em treinamento no Seminá-

rio Bíblico Palavra da Vida em Atibaia SP e o Jônatas está 
animadíssimo com seu estágio na Igreja Batista de Três 
de Maio RS. Para ele a bênção maior no momento é es-
tar próximo da sua noiva, conhecendo-a melhor e também 
ajudando nos preparativos do casamento. Quanto ao local 
para congregar em Manaus, Omar e Rute se identificaram 
com a Igreja Batista Bíblica Manancial que fica cerca de 20 
minutos de carro. É uma Igreja fiel aos princípios cristãos, 
zelosa na pregação da Palavra e que ama Missões. Estão 
sentindo-se em casa! Orem pelo trabalho do Pr. Omar e 
Rute em Asas de Socorro, Base Manaus. O endereço é 
Caixa Postal 4323 – CEP 69.083-970 - Manaus AM. Os 
telefones: (92) 2127-1999. Celular do Pr. Omar: (93) 9134-
6094 (VIVO); (92) 8228-9123 (TIM); Rute: (62) 9299-1541 
(TIM); (92) 9154-1212 (VIVO). E-mails: abdalla@asasde-
socorro.org.br e rute.dauaidar@asasdesocorro.org.br.

ACAMPAMENTO 2014

Desde o dia 02 de fevereiro 
do corrente ano (2014) a Igreja 
Batista Independente em Araés 
Cuiabá-MT está sob nova dire-
ção. Com a saída do Pr. Manoel 
Nunes, a IBIA agora tem na li-
derança o irmão Janus Nunes, 
membro desde abril de 2006. 
Janus é formado no SBB - Se-
minário Bíblico Bereano (2007-
2009), Curso Básico de Teolo-
gia. É casado com Sheila, que 
faz parte da IBIA desde 2001. A 
diretoria eleita no início do ano 
ficará na liderança  até dezem-
bro de 2014 e pede oração para que Deus direcione para 
que a obra de Deus continue a avançar.

ENCONTRO DE MULHERES

No dia 08 de Março as irmãs da Igreja Batista Bíblica em 
Vila Progresso em Guarulhos SP sob a liderança do irmão 
Wagner Bueno se reuniram para agradecer a Deus o pri-
vilegio de serem mulheres. Enquanto muitas fazem passe-
atas, estas mulheres por direitos, estas irmãs escolheram 
agradecer a Deus pelo que são. Diversas irmãs das igrejas 
da região estavam presentes, como também algumas vi-
sitantes. Foi um tempo abençoado de louvor, comunhão. 
A preletora foi a nossa colunista, Nancy Felix Fragoso que 
teve o privilégio de compartilhar sobre o tema: “Mulher de 
Deus em tempos modernos”. Sobre o tema a irmã Nancy 
disse:  “Como Ester estamos vivendo um tempo de muitas 
preocupações e de muito pecado mas devemos voltar nos-
so olhar para a Palavra”. Todas foram ricamente abençoa-
das através da palestra e da preciosa comunhão no final da 
programação. As mulheres saíram do encontro impactadas 
e com uma maior consciência do seu papel na igreja e na 
sociedade.

RUMO AO CHILE
Quando esta edição do Jornal de Apoio chegar às mãos 

dos leitores, o Pr. Valtair e sua família já estarão no Chile. 
O tempo em Manaus AM junto à Igreja Batista em D. Pedro 
sob a liderança do Pr. João Saraiva foi de fundamental im-
portância. Foram pouco mais de dez meses de preparação 
específica para a partida no dia 31 de março de 2014. Até 
mesmo um curso abreviado de espanhol com os irmãos 
Harold e Leonora (colombianos) foi viabilizado. Algumas 
viagens de divulgação no Amazonas e em Roraima foram 
possíveis. Na despedida do Brasil, nos dias 28 a 30 de 
março acontece a Conferência de Missões Internacionais, 
e fazendo parte dela, no dia 29 o culto de envio na Igreja 
Batista em Dom Pedro-Manaus.  O Presidente da AMI, Pr. 
Renato Sá Barreto Neto e o Coordenador de Missões da 
AMI, Pr. Carlos Alberto Moraes foram escalados como pre-
gadores. Na próxima edição, mais notícias. Contatos com 
Pr. Valtair e família pelo e-mail: raquel.valtair@gmail.com.

ASAS DE SOCORRO
O Pr. Omar Abdala e sua esposa Rute estão em Ma-

naus há dois meses. Inicialmente tiveram de vencer os 
desafios da acomodação e instalação de tudo. Depois co-
meçaram a procurar adaptar-se à realidade, cultura local 
e o trabalho na Missão. Ir ao centro da cidade é garantia 
de estresse, mas também oportunidade de ser moldado à 
imagem de Cristo. São cerca de 60 km para rodar quando 
precisam sair. No primeiro momento Pr. Omar e Rute pro-
curaram detectar necessidades de serviço e produzir um 
planejamento de ação geral. Finalmente conseguiram fe-
char a agenda de viagens e atividades para 2014. A primei-
ra viagem do Omar foi nos dias 20 a 23 de fevereiro para 
uma comunidade próxima de Santarém, para reuniões com 
a liderança de Terre des Hommes (organização parceira). A 
equipe é bem pequena diante dos desafios que estão pela 
frente, mas, segundo afirmação do Pr. Omar, Deus os tem 
fortalecido e capacitado para realizar sua obra. Rute é a lí-
der da Base e coordenadora de Projetos Sociais. Pr. Omar 
é responsável pela área financeira, compras, coordenação 
de clínicas, além de ajudar na manutenção patrimonial da 
Base. Uma das dificuldades que enfrenta pessoalmente 
é a pressão de muitos serviços para serem feitos. Devido 
à distância tudo é mais complicado e demorado. Quanto 
aos filhos do casal, Deus tem trabalhado em suas vidas de 

CD EVANGELÍSTICO

Sob o tema: “Frutos da Maturidade Cristã em TG” a 
Igreja Batista Regular do Calvário, em Uberlândia, sob a 
liderança do Pr. Edson Paiva realizou um acampamento 
de 01 a 04 de março próximo passado, no Sítio dos So-
nhos Stefani. Mas a IBRC não esteve só. Irmãos de outras 
igrejas batistas fundamentalistas de Uberlândia, Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto e de Piracicaba, além de pes-
soas não salvas, marcaram presença. Deus foi bondoso e 
derramou bênçãos sem medida, através da boa comunhão, 
diversão e edificação. O preletor, Pr. Daniel Swedberg, com 
poder e sabedoria, notadamente do alto, mostrou, através 
de seis pregações na carta de Tiago, que o cristão maduro 
produz os seguintes frutos: confia no Senhor em qualquer 
circunstância; prioriza a Palavra de DEUS em todas as 
áreas da vida; mostra Fé bíblica verdadeira; possui Língua 
santificada; tem Submissão contrita ao Senhor; e é pacien-
te/perseverante em Oração. A pergunta sempre foi: você 
produz tais frutos? Que desafio! Indo a Uberlândia, visite a 
Igreja Batista Regular do Calvário que fica na Rua Emboa-
bas, 133 - Bairro Saraiva. Cultos: quartas as 19h30 e aos 
domingos as 9 e as 19h30.

PIUMHI MG

se dedicado ao trabalho de implantação da nova igreja. No 
dia 20, nasceu a segunda filha do casal, Annelise da Silva 
Gianeli, pesando 3,6Kg e medindo 50 cm. Sua esposa Dé-
bora recuperou-se muito bem da cesariana e Annelise trou-
xe muita alegria ao lar. Todos estão muito felizes com mais 
esta herança do Senhor. Logo após a mudança, a família 
Gianeli viajou para Curitiba para levar o Matias, um ado-
lescente de Vargem Bonita, ao Acampamento Soldados de 
Cristo no Seminário Batista Regular do Sul. Ficaram por 
lá uma semana e visitaram as 4 igrejas da região que os 
auxiliam no ministério. Em relação ao ministério, Pr. Gianeli 
participou da posse dos dois novos pastores das igrejas 
na Serra da Canastra onde o trabalho já foi concluído. Em 
Vargem Bonita, a igreja foi entregue aos cuidados do Pr. 
Ricardo Araújo, que tomou posse no dia 12 janeiro. Em São 
Roque de Minas, onde Gianeli auxiliou a igreja nos últimos 
meses, o Pr. Anderson Bezerra tomou posse no dia 8 de fe-
vereiro. Pastor Gianeli pregou em ambos os cultos de posse 
e muito se alegrou ao ver duas igrejas sustentando seus pró-
prios pastores e avançando na expansão do reino de Cristo 
naquela região. Na mesma ocasião foi realizada a primeira 
reunião de pastores (e suas famílias) da Serra da Canastra 
no dia 1 de fevereiro. Orem pela salvação de pessoas em 
Piumhi onde há muita opressão sobre a família Gianeli (Pr. 
Miguel, Débora, Agnes e Annelise). Há fotos e mais informa-
ções sobre cada uma destas boas notícias no blog da família 
Gianeli: http://diamanteseternos.blogspot.com.br/. 

A missionária Rosangela Souza, depois de algumas via-
gens missionárias ao Norte do Brasil (Amazonas) tem agora 
a oportunidade de  trabalhar em São Paulo através da Igreja 
Batista Nova Vida sob a liderança do Pastor Sean, Lunday, 
alcançando as crianças da favela e também de um orfanato. 
Mark Ring, irmão e amigo da missionária Rose gravou um 
CD evangelistico em Português (somente áudio) e quer in-
troduzi-lo aos lideres Batistas no Brasil. O CD é composto de 
histórias da Bíblia que ensinam o Evangelho para crianças. 
Trata-se de uma ferramenta que Deus tem usado (o CD foi 
primeiramente gravado em Espanhol) para levar o Evangelho 
em muitos lugares que o irmão Mark não pode ir. Ele mora 
na Carolina do Norte. O irmão dele, Mike Ring vem fazendo 
um trabalho missionário no sul do Brasil há vários anos. Eles 
realmente têm um amor muito grande pelo povo brasileiro. 

JABOTICABAL

Neste ano de 
2014 muitas coisas 
boas já acontece-
ram no ministério 
do missionário Pr. 
Luiz Miguel Gianeli 
e sua família. Eles 
se mudaram de 
Vargem Bonita para 
Piumhi MG no dia 4 
de janeiro e, desde 
o primeiro dia tem 

Durante os meses de Novembro, Dezembro e Janeiro 
Deus tem abençoado grandemente o trabalho de implanta-
ção da igreja em Jaboticabal SP através do missionário Pr. 
Daniel Rodrigo. Nos cultos se todos estivessem presentes 
estaria faltando lugar no salão. Nesse período sete almas 
foram salvas. O louvor está sendo abençoador, pois agora 
já são cinco pessoas sendo usadas nos instrumentos mu-
sicais. Mais quatro estão tendo aulas de violão e teclado. 
Em breve deverá ser iniciado o trabalho de construção do 
auditório da igreja. Orem pela Igreja batista Esperança em 
Jaboticabal, pelo Pr. Daniel e família.

“XXII CONGRESSO BATISTA BÍBLICO”

No período de 23 a 27 de julho de 2014 em Porto Velho 
RO, acontecerá o XXII Congresso Batista Bíblico sob o tema: 
“Ide, pregai e ensinai”. O local do evento será o Accordes Ho-
tel, Km 5 da BR 364 e o preletor principal será o Pr. David Teis, 
da Liberty Baptista Church FW. O investimento para as 4 diá-
rias no hotel com direito a participar de toda a programação, 
acomodação e alimentação é de R$ 500,00 por pessoa. As 
reuniões e refeições serão realizadas no Portal das Américas 
(www.portaldasamericas.net). As incrições deverão ser feitas 
através do site: www.portovelho2014.com.br.

“Quarenta anos é a velhice dos jovens; 
cinquenta anos é a juventude dos velhos”.

(Victor Hugo)
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BATISMO NA TRÍPLICE FRONTEIRA tituindo Pr. Deusvânio durante sua ausência. Enquanto 

estiver na região, Pr. Deusvânio estará visitando algumas 
igrejas na região. Nos dias 7 a 9 de março esteve pregando 
conferências de missões na Igreja Batista em Serrana, e 
como terá que ficar na região até o nascimento do bebê, 
estará visitando algumas Igrejas para divulgação do minis-
tério, visto que o sustento teve uma queda nas entradas 
nos últimos dois meses. Orem pelo Pr. Deusvanio, sua es-
posa Kelly, Daniel e André (no ventre). Para contatos com 
Pr. Deusvanio, use o telefone: (16) 99329-3437 (Claro) ou 
E-mail: deusvanio@hotmail.com.

DIVINO
O trabalho missionário em Maputo Moçambique - Áfri-

ca, sob a liderança do missionário Divino Amorim e família 
está se desenvolvendo com a graça de Deus e a dedicação 
dos irmãos. Está em fase final de preparação para o curso 
de batismo. São nove candidatos. Para contatos com Pr. 
Divino Amorim e família. Caixa Postal, 654 Maputo - Mo-
çambique - África. Telefones (258) 21 41 47 37 e  84 60 31 
570. Por e-mail; divinogomesamorim@gmail.com ou divi-
nogomesamorim@yahoo.com.br. 

JI-PARANÁ
Depois de um período de férias e uma viagem para 

o Nordeste, o missionário Adilton Campos e sua es-
posa Vilma estão retornando animados ao trabalho 
com o povo Gavião. No momento estão traduzindo a 
segunda fase das lições bíblicas para a língua Tupy-
-Mondé com a ajuda de alguns irmãos indígenas que 
estão sendo treinados e capacitados para este traba-
lho. Três destes irmãos fizeram a primeira etapa do 
curso TIB (Tradutores Indígenas da Bíblia) no mês de 
janeiro. Eles retornaram animados e desafiados conti-
nuarem com este projeto de tradução. Orem por eles 
para que fiquem firmes neste propósito. O Centro de 
Treinamento Canaã está indo de vento em popa. Este 
ano iniciaram com 50 alunos e adiaram a ida de outros 
por falta de alojamentos. A necessidade de preparo e 
de material bíblico em suas línguas maternas e a sede 
de conhecer as Escrituras os tem levado a procura do 
Centro Canaã. Ore pela Liderança e pela adaptação 
de cada aluno, pois para eles não é nada fácil ficar 
longe dos parentes lidando com outras línguas e cos-
tumes.

No dia 05 de janeiro o Pr. Jomar de Souza, traba-
lhando em Rancágua, Chile, realizou o batismo de mais 
quatro irmãos (Cecília Maturana, Camila Vera, Diego Go-
doy e Davi Antunes). Foi um grande privilégio para o Pr. 
Jomar batizar também o seu filho Davi. Orem por esses 
novos irmãos em Cristo, para que o Senhor lhes conceda 
oportunidade de crescimento. Há outros irmãos prontos 
para o batismo, mas agora é necessário esperar devido 
ao clima muito frio. No Mês de janeiro a Igreja Batista Ga-
liléia começou a cooperar e investir na obra missionária, 
apoiando sete missionários: Glaucilene Assem Rocha Da-
niel (Missionária da APEC em Manaus); Pr. Iván Chacón 
(Missionário em Santiago), Pr. Alvaro Villa Blanca (Missio-
nário Palavra de Vida - Santiago), Pr. Jonathas Ramires 
(Missionário em Equador); Henry Vasquez (Missionário 
em Peru), Pr. Cesar Copas (Missionário em Marrocos) e 
Pr. Sondumyia Shaik (Missionário Projeto Índia). Nos dias 
28, 29 e 01 de março foi realizada a Escola Bíblica de 
Férias alcançando diversas crianças da igreja e visitantes. 
Motivo especial de oração: Aprovação da personalidade 

RANCAGUA - CHILE

jurídica da Igreja (CNPJ). Foi dado entrada no registro 
no mês de março no processo de registro com apoio de 
um advogado cristão. O investimento é de 400.000 pesos 
chilenos (2.000 reais), para o processo. Orem pelo Pr. 
Jomar, sua esposa Regiane, Davi e Ester Sofía. E-mail: 
pastor_jomar@yahoo.com.br. 

A Igreja Batista Jireh que está em processo de funda-
ção pelo missionário Lorenzo Laura Tipo e sua família tem 
visto a salvação de almas e em fevereiro último algumas 
destas pessoas passaram pelo batismo: Reyna, Yeili e 
Cosme. Os cultos nos lares tem sido uma benção e muitos 
dos irmãos novos estão chegando para a igreja por meio 
deste ministério. Também na congregação em Buyuyo tem 
havido decisões e batismos. No período de 5 a 12 de maio, 
Pr. Lorenzo fará uma viagem missionária juntamente com 
Paulo, Manuel, a uma aldeã dos índios, para um lugar de-
nominado: Esse-Jas. Parte da viagem será de carro e outra 
de barco pelo rio. A região sofre inundações quase todos 
os anos e as pessoas são muito carentes. Orem por eles 
e para que Deus supra, além das suas necessidades ma-
teriais, também as espirituais através do missionário e sua 
família. 

ROCHA ETERNA
No ano passado havia informado que visitei 30 prisões, 

mas foram 31 contando com a de Casa Branca. Neste 
começo de ano visitei 4 unidades prisionais,  nas cidades 
de Ribeirão Preto (Penitenciária e CDP), CDP de Pontal 
e Penitenciária de Araraquara. Foram distribuídos 1.770 
folhetos evangelísticos e mais de 700 homens ouviram a 
pregação nos cultos e evangelismo realizados. No total, 
221 almas receberam a Cristo como salvador. Logo que 
retornei ao trabalho neste ano fui recebido com grande ale-
gria por parte dos presos e funcionários que nos deram sua 
manifestação de saudade, ao ponto de um preso emocio-
nar-se ao me ver, pois estava em grande aflição e estava 
clamando a Deus para que eu pudesse retornar o mais rá-
pido. Meu coração fica tocado com a grande necessidade 
que há de pregadores nas prisões em tempo integral, pois 
isso faz a diferença em muitas vidas. Deus tem trabalha-
do em meu coração cada vez que visito novas prisões. Há 
muito para fazer e poucos ceifeiros. Visitando a prisão de 
Araraquara, logo no primeiro pavilhão, fui recebido por inú-
meros presos que queriam um folheto. Eram muitas mãos 
ao mesmo tempo buscando um folheto com o plano de sal-
vação. As prisões constituem um lugar de trevas onde a luz 
do evangelho eterno entra para transformar vidas. Vamos 
orar para que o Senhor levante mais obreiros para traba-
lhar nos presídios.

FAMÍLIA FONSECA
O Pr. Geraldo Fonseca e família, trabalhando em Ma-

drid - Cundinamarca, continua apoiando a equipe da Igreja 
de Funza, toda terça-feira com o trabalho de ensinar a Bí-
blia para um grupo de meninas em estado de auto risco. 
Agora o pastor e sua esposa estão ensinando português 
como voluntários visando alcançar pessoas para Cristo. 
Toda quarta-feira no trabalho é ir a Bogotá a fim de dirigir 
estudos no Livro de Atos na Igreja El Calvário. Também 
continuam realizando culto de oração e estudos em sua 
casa. Aos sábados são realizados trabalhos com crianças; 
e no domingo Escola Dominical, Culto de Adoração e Pre-
gação, no Salão Comunitário. Pr. Geraldo também viaja 
uma vez por mês para Chaparral para dar assistência espi-
ritual para uma família de seis pessoas que pela misericór-
dia de Deus já são crentes. Motivos para oração: gratidão a 
Deus pelas igrejas que apoiam o ministério do Pr. Fonseca 
e família, tanto financeiramente quanto em oração. Vamos 
orar por recursos para a compra de um lote para a igreja. 
Orar também para um obreiro para Chaparral e por mais 
obreiros para a Colômbia. Contatos com: Geraldo Fonseca 
e família pelo e-mail: gifonseca91@hotmail.com.

DEUSVANIO
Pr. Deusvânio e sua família estão animados, encora-

jados e motivados a continuar no trabalho missionário em 
Cocos BA, pois sem dúvida, Deus tem sido exaltado. Pr. 
Deusvânio, e família estão em Serrana SP na sua igreja 
enviadora devido ao nascimento do seu filho. Durante a au-
sência do missionário em Cocos o trabalho missionário em 
Cocos não esta parado. O Irmão José Vinícios está subs-

NOTÍCIAS DE GOIÁS

Todos os anos durante o período de carnaval, o Pr. 
Geovan Bezerra dos santos realiza na sua região o retiro 
espiritual. Neste ano não foi diferente, pois, foi realizado o 
XIX Retiro Espiritual com a presença de 160 pessoas. O 
pregador convidado foi o Pastor Jeffrey Barker da Igreja 
Batista Bíblica Palavra Viva em Canoas RS. Estavam pre-
sentes irmãos das igrejas co-irmãs: IBB em Lunabel, IBB-
-GO em Mansidão-BA IBB Avelino Lopes- PI, IBB Cidade 
Ademar- SP, CBB em  Mont Serrat GO. O Tema deste ano, 
é: “Coração Fiel” e as mensagens foram direcionadas de 
uma maneira muitos especial aos corações. Três pessoas 
se decidiram para Cristo e muitos irmãos tomaram decisão 
de servir a Deus. Foram quatro dias maravilhosos e aben-
çoadores. Orem para que o fruto permaneça.

VIAGEM AO BRASIL
O missionário Pr. Junior Manoel Messias da Silva está com 

as passagens (ida e volta) em mãos para retornar ao Brasil no 
dia 09 de abril, voltando para Cabo Verde no dia 11 de setem-
bro. Orem por ele e sua família para que aproveitem bem a es-
tada por aqui cuidando da saúde e visitando igrejas tanto para 
agradecer as que o apoiam como para conseguir novos man-
tenedores. Para Contato com o missionário Pr. Junior Manoel 
Messias da Silva use o e-mail: teologojunior@yahoo.com.br.

12º. ANIVERSARIO
A Igreja Batista Fundamental em Araguari MG sob a lideran-

ça do Pr. Marcos Gesiel Laurentino está realiza uma série de 
conferências nos días 2 a 6 de abril sob o tema “As amizades do 
cristão”. Os preletores são 3 dos amigos de adolescência do Pr. 
Marcos: Pr. Glauco de Catalão, GO, Pr. Misael de Pitangueiras, 
SP, Pr. Leandro de Igarapava, SP, mais o missionário fundador 
da Igreja,  Pr. Bill Kieffer. Contatos com Pr. Marcos pelos telefo-
nes: (34) 3512-7802;  8832-2473 (CTBC)  (34) 92459845 (TIM).

CONFERÊNCIAS MISSIONÁRIA
Nos días 29 e 30 de março de 2014 a Igreja Batista da 

Vitória que está em fase de implantação através do missio-
nários Almir Nunes e Benjamín Paulo Leaf realizou sua con-
ferência missionária anual para renovação da Promessa de 
Fé para Missões. O preletor foi o Pr. Paulo Ricardo Gonçal-
ves da Igreja Batista Independente de Orlândia SP. O alvo 
esperado foi alcançado e os irmãos da IBV esperam poder 
acrescentar dois novos projetos em seu quadro missionário. 

“Os homens envelhecem, 
mas nem sempre amadurecem”.

(A. Daudet)
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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 • 

No mês de março 
de 2014, pouco 
antes de com-

pletar 49 anos de idade, o 
Senhor levou para a glória 
o irmão Ronaldo Pascoal 
Soares nascido no dia 18 
de abril de 1965. Ao partir, 
Ronaldo deixou a esposa 
Erica Cristina Sertori Soares 
(43), e três filhos: Ana Caro-
lina (20), Maria Rita (14) e 
Ronaldo Jr (7).

A família toda se con-
verteu em junho de 2011 
através do ministério da IBI 
de Orlândia SP liderada pelo 
Pr. Paulo Ricardo Gonçal-
ves. A grande influência na 
vida do Ronaldo para sua 
conversão foi seu irmão 

Em meados de 
2011, o irmão Eri-
ck Diones, ainda 

no seminário sentia uma 
vontade muito grande de 
trabalhar com os senhores 
das igrejas batistas locais. 
Em seu coração ardia o 
desejo, mas não sabia por 
onde começar. Ele sem-
pre presenciava eventos e 
programações dos jovens, 
adolescente e senhoras 
nos cronogramas das igre-
jas, exceto dos senhores e 
isso o incomodava muito. 
Começou a orar para que 
Deus que lhe desse um 

Uma das verdades centrais do Cristianismo é a res-
surreição do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo 
chegar a dizer que a ressurreição é essencial para 

a nossa salvação: “o qual foi entregue por causa das nossas 
transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação” 
(Rm 4.25), ou seja, se Cristo não houvesse ressuscitado, a 
fé cristã não teria nenhum sentido, seria apenas uma fé sem 
objetivo ou esperança e o Evangelho seria uma falação vã, 
não haveria justificação de pecadores: “E, se Cristo não res-
suscitou, é vã a nossa pregação, e vã, a vossa fé” (1Co 15.14).

Infelizmente, a ressurreição de Cristo é esquecida em 
muitas das nossas igrejas no período pascal. Geralmente no 
período de Páscoa, as igrejas cristãs centralizam suas pro-
gramações bem mais na morte de Jesus Cristo. Não é difícil 
se sair com a ideia de que para a salvação a morte de Cristo 
basta. Mas será que a morte de Cristo basta para a obra da 
salvação? Se Cristo tivesse vivido, pregado e morrido teríamos 
sido justificados dos nossos pecados? É o que nos propomos 
responder nesse texto.

O apóstolo Paulo ensina que Cristo foi entregue pelos 
pecados dos salvos e que a Sua ressurreição foi a base legal 
da justificação deles. Mas por que a ressurreição de Jesus foi 
tão importante para a nossa justificação? Observe: Cristo ao ir 
para a cruz foi condenado em lugar dos que creem Nele e ao 
ressuscitar foi justificado em lugar deles também. No Éden, Deus 
entrou em uma aliança com o primeiro ser humano, Adão, como 
representante da humanidade diante Dele. “...mas da árvore do 
conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no dia em 
que dela comeres, certamente morrerás” (Gn 2.17).  Adão não 
tinha vida inerente em si mesmo. Sua vida dependia da sua obe-
diência ao cumprimento das determinações do pacto com Deus.

Deus fez um pacto de vida com nosso primeiros pais e 
todos os seus descendentes neles, mas Adão e Eva ao serem 
seduzidos pela subtiliza e tentação de Satanás voluntaria-
mente transgrediram a lei de seu Criador e romperam o pacto 
comendo o fruto proibido. A desobediência trouxe a morte, e 
a obediência consequentemente traria a vida. 

Na história da salvação, Cristo é chamado de o “último 
Adão” (I Co 15.45). Como Adão era o representante de uma 
raça caída (Rm 5.12). Cristo é o cabeça de uma noiva raça 
(Rm 5.17-19; 1Co 15. 21-22,45-49). O primeiro Adão quebrou 
o pacto (Gn 3;-16; Os 6.7). O segundo Adão, Cristo, o cumpriu 
totalmente (Rm 5.19; Hb 5.7-8; 10.9). Esta obediência de Cristo 
desfez a desobediência de Adão e por isso Ele pode ser nosso 
sumo sacerdote (representante) diante de Deus.

Agora, é importante frisar que Cristo tem duas diferenças 
básicas se comparado a Adão. Cristo fez algo que Adão nunca 
teve que fazer, isto é, satisfazer a ira de Deus pela quebra do 
pacto. Adão pecou, porém Cristo teve que se submeter ao 
julgamento de Deus por causa da rebelião de Adão que afetou 
a toda a sua posteridade. Ele levou sobre si o castigo que a 
rebelião de Adão provocou (Is 3.4-12).

Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, por isso 
recebe a recompensa maior do que o primeiro Adão. Pois pela 
Sua fidelidade foi exaltado acima de tudo (Fp 2. 9-11). Jesus 
foi obediente e ganhou sua recompensa (Jo 17.4-6; Hb 5.7-8).

Quando lemos em 1Tm 3.16; Hb 2.10; 5.8-10 vemos que os 
escritores sagrados dizem que Ele “foi justificado no Espírito”. Mas 
como, se Cristo já era perfeito? Isto se explica assim: a ressurrei-
ção de Cristo, sua volta da morte pela operação do Espírito (Rm 
1.4; 8.11) foi a sua justificação diante de Deus, não pelos seus 
pecados, mas pelos pecados que Ele representava, ou seja, os 
nossos pecados. A ressurreição foi a declaração de aprovação 
por parte de Deus da obra redentora de Cristo. E como se Deus 
dissesse que tudo havia sido pago, que não havia sobrado culpa 
nenhum e que, portanto, não havia motivo para que Cristo per-
manecesse morto, a vida eterna havia sido conquistada.

Cristo é visto como O justo e quem está Nele também é visto 
da mesma forma, pois nossa justiça é a justiça de Cristo. (Wayne 
Grudem, Teologia Sistemática, Vida Nova, 2000, pp 513-515; 
Franklin Ferreira/Alan Myatt, Teologia Sistemática, Vida Nova, 
20007, pp. 640-641). Então, se sobre o propiciatório, Deus nos 
vê em Cristo, que é a propiciação (Rm 3.21; Lv 16.11-15), nós 
somos justificados Nele, a justificação de Cristo foi para nosso 
favor. Se Cristo que foi o sacrifício não ressuscitasse, recebesse 
a vida de volta, isso queria dizer que Deus não havia aceito sua 
oferta, e Ele permaneceria morto (o salário do pecado), nós 
estaríamos mortos também. (1Co 15.14-17).

Mas, porque Cristo ressuscitou da morte, recebeu a morte, 
recebeu a vida, isso significa que Ele pagou o resgate pelo pecado 
e porque não tinha pecado pode ter a vida de volta. Como Ele era 
sem pecado, a justiça que Ele recebeu com Sua vida obediente 
e sua morte não foi para Ele, mas para os que Ele representava.

Assim, nossa justificação e regeneração são garantidas 
pela ressurreição de Cristo (1Pd 1.3). É por isso que Paulo 
usa a expressão: “fomos ressuscitados com Cristo” (Ef 2.5-6; 
Cl 3.1). “Porque Ele vive, posso crer no amanhã”, assim tão 
bem canta o poeta!

projeto que ajudasse es-
ses homens e suas igrejas. 
Após seis meses de ora-
ção, Deus colocou no cora-
ção desse jovem senhor a 
USBI - União dos Senhores 
Batista Independente, cujo 
objetivo é dar crescimento 
ao grupo de senhores de 
cada igreja batista local, ter 
comunhão, realizar pales-
tra para os pais de família 
e principalmente salvação 
dos descrentes. Sua visão 
era ousada, pois Deus o 
levou a inserir também o 
projeto H.O. Homens de 
Obras. São senhores vo-

luntários para trabalhar na 
obra de graça com suas 
habilidades tais como: pe-
dreiro, eletricista, psicólogo, 
mestre de obra, técnico em 
segurança, carpinteiro entre 
outros. Em junho de 2012 o 
irmão Erick Diones estava 
diante do desafio de montar 
uma diretoria que tivesse 
também o mesmo desejo 
e visão e deu certo. Deus 
abençoou com o irmão Car-
los vice-presidente, Arman-
do, Tesoureiro, Isaias Publi-
cidade. Davi líder do H.O, 
Pablo, Psicólogo, e o irmão 
Pedro na ação social. O pri-

meiro evento foi realizado no 
dia 23 de novembro de 2012 
com apenas 12 senhores. 
Em 2013, o número dos se-
nhores cresceu e ganhou fi-
delidade. Neste ano de 2014 
os planos são de maior cres-
cimento ainda. Para conta-
tos com a USBI use o email: 
usbiuniao2012@hotmail.
com. O maior objetivo da 
USBI é de ter uma USBI em 
cada estado e um dia reunir 
todos os senhores das igre-
jas batistas independente do 
Brasil, em uma conferencia 
nacional da USBI, Será uma 
benção!  

USBI

Ronaldo Pascoal Soares
(1965 – 2014)

Leandro que se converteu 
antes dele.

Casados desde o dia 
5 de junho de 1993, Ro-
naldo e Erica tinham uma 
vida normal com dedica-
ção de ambos na criação 
dos filhos. Mas segundo 
Erica, em uma coversa 
que tivemos as mudanças 
operadas na família após 
a conversão eram vistas a 
olhos nus e claros. Erica diz 
emocionada que a sua vida 
se tornou um sonho depois 
que ela e seus familiares se 
converteram...

Falando sobre a perda 
irreparável do esposo Erica 
testemunha com firmeza: 
“Apesar de sua morte, o que 

nos faz prosseguir é o 
que ele plantou em nos-
sas vidas: a fidelidade, 
o desejo que eu e meus 
filhos temos agora, vem 
da grande liderança espi-
ritual que o Ronaldo nos 
deixou, como principal 
herança. O sofrimento 
pela separação é muito 
grande, mas como nos 
diz a Bíblia, Deus não 
coloca em nossos om-
bros nenhum jugo maior 
do que possamos carregar”. 

Na breve entrevista que 
fiz com a irmã Erica no dia 
25 de março de 2014, sua 
lucidez era plena e apesar 
da dor de uma perda tão 
repentina como foi a de 

seu marido, ela declarou: 
“Depois de convertidos re-
cebemos do Senhor todas 
as bênçãos espirituais pos-
síveis na vida de um ser 
humano. Foram chuvas de 
bênçãos!”

A ressurreição 
de Cristo: a 

garantia da nossa 
justificação.

“Não foram os anos, não, que me envelheceram 
- longos, lentos, sem frutos. Foram os minutos...”.

(Cassiano Ricardo)

CAMINHANDO COM DEUS
Maria Cecília Alfano

Série Discipulado para Mulheres
Editora  Pregue a Palavra

www.pregueapalavra.com.br
Primeiro volume: Deus e minha história de 
vida. Um quadro da verdade bíblica sobre 
mudança e crescimento na vida cristã. As 
quatro primeiras unidades de Deus e Minha 
História de Vida tratam das bases da trans-
formação - a caminhada diária da mulher 
cristã. As três unidades seguintes retratam 
o grande quadro da sua história de vida e a 
última unidade dá a perspectiva de quem é 
a mulher cristã aos olhos de Deus.

3 PERGUNTAS CRUCIAIS SOBRE A BÍBLIA
Grant R. Osborne

www.vidanova.com.br
Podemos confiar na Bíblia? Podemos entender 
a Bíblia? Podemos fazer teologia a partir da 
Bíblia? Três perguntas cruciais sobre a Bíblia 
é uma verão simplificada de A espiral herme-
nêutica, escrita num nível mais acessível. Esta 
obra lida com três questões que confrontam 
todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia. 
Com uma linguagem persuasiva e objetiva, o 
autor estabelece posições com robusta firmeza.

VOZES FEMININAS NO INÍCIO 
DO PROTESTANISMO BRASILEIRO

Rute Salviano Almeida
Editora Hagnos

www.hagnos.com.br
Este livro apresenta as pioneiras evangélicas 
que se dedicaram de corpo e alma para a evan-
gelização do Brasil. Elas enfrentaram a morte de 
filhos e esposos, conviveram com epidemias e 
inundações e sofreram com graves doenças. 
Evangelizaram, visitaram, ensinaram, escreve-
ram, compuseram, pesquisaram a nossa história 
e foram dedicadas esposas e mães que transmititam aos filhos os 
ensinos do evangelho de Cristo.
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Como todos já 

sabem a viagem 
para Moçambi-

que 2013 trouxe muitos 
desafios para nossas igre-
jas aqui no Brasil. Tem sido 

convicção do MCG que 
nossas igrejas e irmãos 
envolvidos nesta missão 
não poderão ser os mes-
mos. Nossos olhos para 
a grande seara se fixam. 

É momento oportuno para 
nós fazermos Missões.

E neste sentido, pode-
mos manter nossos olhos 
para os desafios locais, em 
nossas igrejas, como tam-

bém por tão pouco, causar 
uma grande transformação 
cul tural  e espir i tual  na 
Igreja Cristã Evangélica 
de Cristo - Sofala e ime-
diações em Moçambique. 

O projeto visa introduzir 
uma boa teologia/visão 
Bíblica para Igrejas e pas-
tores mediante um curso 
com duração de dois anos 
e meio - visitas modular 2 
vezes por ano presencial-
mente. Além disto, foram 
selecionados cinco pasto-
res que desejamos tirar da 
“Machamba” (roça), para 
que se dedique integral-
mente ao pastorado e aos 
estudos.

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

O Propósito do projeto 
é equipar pastores por 
meio do contato pessoal 
com eles e às suas Igrejas, 
como também instrução 
espiritual, teológica e mi-
nisterial pela exposição 
de conteúdos teóricos e 
atividades práticas interca-
ladas entre cinco módulos. 
Uma aproximação inten-
cional com cinco pastores 
inf luentes por meio de 
sustento financeiro para 
aplicação e experiência 
ministerial alternativo à sua 
cultura.

O que temos? Igrejas 
comprometidas para in-
vestir mensalmente na vida 
de cinco pastores/ líde-
res - nativos para facilitar 
influencia teológica sobre 
eles e suas igrejas. As igre-
jas que já estão compro-
metidas são estas: Igrejas 
ofertando R$ 250,00 cada: 
Igreja Batista Emanuel de 
Luis Eduardo Magalhães 
BA; Igreja Batista Berea-
na de Barreiras BA; Igreja 
Batista Regular de Casa 
Nova BA; Igreja Batista 

Regular de Remanso BA; 
Igreja Batista Esperança, 
Juazeiro BA. Igreja com R$ 
500,00 cada: Igreja Batista 
Congregacional Calvário 
de Vitória da Conquista 
BA. Igreja com R$ 100,00: 
Igreja Batista Regular Sião 
em Juazeiro do Norte CE.  

Quanto aos professo-
res serão pastores ca-
pacitados que desejam 
contribuir pessoalmente, 
apoiados por sua igreja, 
para investir nos obreiros 
e na Igreja Evangélica de 
Cristo. Estão confirmados: 
2014/1 - Ênfase Doutrina 
e Espiritualidade - Pr. Re-
ginaldo (Espiritualidade 
- Religião e Evangelho) 
e Pr. Iranir (Introdução À 
Bíblia - A.T e N.T).

2014/2- Gilson Castro 
(Família) e outro (Acon-
selhamento Bíblico) que 
Deus proverá (de reserva 
um de nós).

Para 2015/1 - Ênfase 
Teológica- Pr. Francimar 
(Teologia Sistemática) e 
Pr. Marcos Perin (História 
eclesiástica). 2015/2 - Pr. 
Hartman (Teologia A.T) e 
Pr. Roque Albuquerque 
(Evangelismo e Discipu-
lado).

Última etapa em 2016 
- Ênfase Ministerial - Mi-
nistério Eclesiástico - Pr. 
Marcio Bastos e Pr. Fábio 
Bezerra (pregação).

Identificando os pas-
tores moçambicanos que 
serão beneficiados pelo 
sustento: Enoque Raul dos 
Santos Muripa, Henriques 
Canivete Intola, Alberto 
Jonasse Riha, Sozinho 
Acuamala Muchaia. Falta 
ident i f icação do quinto 
pastor.

O Instituto Bíblico MCG 
usará o prédio do Centro 
Infantil Ebenézer. Contatos 
com Pr. Reginaldo pelo 
e-mail: reginaldo.isolda@
ig.com.br para obter maio-
res informações.

Projeto do Instituto Bíblico em Moçambique 2014

“A verdadeira solidariedade começa 
onde não se espera nada em troca”.

(Antoine De Saint Exupéry)
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A Missão Brasileira 
Batista da Fé (MI-
BRAFÉ) realizou 

mais uma viagem missioná-
ria em 2013. Um verdadeiro 
pelotão de soldados do reino 
de Deus composto por 123 
pessoas se organizou em 
dois barcos e partiu do porto 
da Capital Amazonense com 
destino ao Município de 
Anamã AM. Todos estavam 
cientes das possíveis dificul-
dades, mas confiavam que 
Deus estava na direção de 
toda a expedição.

O Pastor Ricardo Hen-
rique, Diretor do Departa-
mento Missionário liderava 
um barco e o irmão Wagner 
Araújo coordenador dos 
promotores de missões o 

MIBRAFE realiza mais uma viagem missionária na Amazônia

outro, e juntos com o apoio 
dos promotores de missões 
lideraram com muita sabedo-
ria os trabalhos realizados. 

Depois de quatorze ho-
ras subindo o Rio Solimões 
todos avistaram com alegria 
a pequena cidade de Anamã, 
lugar de um povo hospita-
leiro, bondoso e amável. A 
equipe não perdeu tempo. 
Desembarcaram todos os 
materiais e equipamentos, 
literaturas, bíblias etc. Logo 
na primeira noite foi proje-
tado um filme evangelístico 
na quadra poliesportiva da 
cidade e pela manhã cedo 
teve início o trabalho de 
evangelismo e entrega de 
Bíblias e literaturas para os 
alunos e funcionários das 

escolas da rede pública de 
ensino. O grupo ficou entu-
siasmado, pois percebeu, 
o quanto poderia ser uma 
grande benção de Deus para 
aquele povo.

O Irmão Wagner Araújo 
(coordenador dos promoto-
res de missões),  dividiu o 
grupo em várias turmas e 
os enviou a todas as esco-
las tanto municipais quanto 
estaduais, onde o trabalho 
evangelístico acompanhado 
da distribuição de Bíblias, 
material infantil, material de 
orientação ao combate as 
drogas (Proerd) e aplicação 
de flúor com a entrega de 
escovas para crianças foram 
realizados.

Ao mesmo tempo outro 
grupo atuava no templo da 
Congregação Batista em 

Anamã, com uma equipe 
composta por alunos de 
ciências da saúde da UEA 
recebia a comunidade para 
verificar a saúde dos mora-
dores, aferindo a pressão, 
medindo a glicemia, dando 
orientação de higiene bu-
cal e aplicando flúor com 
a entrega de escovas para 
crianças, enquanto que a 
outra equipe fazia corte de 
cabelo e evangelizava nas 
adjacências do templo, con-
vidando os moradores para 
participarem do culto a ser 
realizado à noite.

Na parte social, um total 
de 7.889 peças entre roupas 
e sapatos foi levado para 
o templo da igreja onde o 
Evangelista Raimundo ficou 
encarregado de fazer a dis-
tribuição para a comunidade, 
em momento oportuno já 
que o grupo em viagem 
missionária estava envolvi-
do com um número muito 
grande de atividades, e sem 
tempo disponível necessário 
para realizar a distribuição 
de forma satisfatória.

Em todas as ações o 
evangelismo era praticado 
em conjunto, e durante a 
realização dos trabalhos na 
sexta feira a liderança do 
trabalho ficou sabendo de 
um novo desafio para reali-
zar, uma área na periferia da 
cidade muito pobre chamada 
Portelinha, precisava ser 
visitada.

No sábado pela manhã 
foram realizadas cinco dife-
rentes atividades: Um dos 
barcos foi enviado para a 
comunidade do Cuia para re-
alizar o trabalho evangelísti-
co e social tanto nas escolas 
quanto na comunidade; uma 

equipe foi realizar o projeto 
Áquila na quadra poliespor-
tiva, outra equipe realizou 
evangelismo com esporte na 
quadra de areia. O missioná-
rio Efigênio juntamente com 
o irmão Salomão fizeram 
evangelismo e distribuição 
de bíblias na penitenciária e 
hospital da cidade 

Diversos cultos foram 
realizados. Na primeira noite 
a programação foi realizada 
em uma quadra poliesportiva 
da cidade onde a MIBRAFÉ 
se juntou com a comunidade 
com projeção de um filme 
de natureza evangelística. 
No final da programação 
foram entregue 200 bíblias. 
Nas duas últimas noites dois 
grandes cultos foram reali-
zados com a comunidade. 
A equipe foi autorizada pela 
prefeitura a fechar a rua 
onde se localiza o templo e 
aconteceu a maior concen-
tração.

Na sexta à noite o Pastor 
Ricardo Henrique da Igreja 
Batista Perseverança  minis-
trou a palavra e no sábado 
à noite o Pastor Vanderlei 
Costa da Igreja Batista 25 de 
Dezembro de Codajás. Além 
da cidade de Anamã, foram 
visitadas as comunidades 
rurais: Comunidade do Cuia 
e o Lago do Arixí.

O Pr. Edilim Brito, encar-
regado de verificar a reação 
dos moradores acerca da 

satisfação de receber um 
exemplar da Bíblia relatou 
emocionado que foi maravi-
lhoso escutar a comunidade, 
pois todos estavam muito 
satisfeitos com o trabalho ali 
realizado. 

O Secretário de Educa-
ção no Município de Anamã, 
professor José Luiz e o 
coordenador de educação 
do estado do Amazonas em 
Anamã, professor Mharlucyu 
Sampaio do Nascimento 
deram total apoio para que 
os trabalhos evangelísticos 
pudessem ocorrer nas uni-
dades educacionais. Tanto 
na sede da cidade quanto 
na área rural.

Gratidão especial da MI-
BRAFE à Sociedade Bíblica 
do Brasil pela doação de 
1984 bíblias, 864 Literaturas. 
Além das doações da SBB 
a mocidade da JUBAFE 
através do Desafio Bíblico 
arrecadou 760 bíblias, 7.889 
peças de roupas e 984 es-
covas de dente. Todo esse 
material foi usado na viagem 
e o que sobrou ficou para o 
uso do trabalho pela con-
gregação batista em Anamã.

O novo desafio será em 
setembro de 2014. Esteja 
orando e se preparando para 
participar.

(Matéria preparada com 
informações do Pr.  Edilim 
Gomes Brito).

“A infelicidade é não saber o que se quer 
e fazer um esforço enorme para consegui-lo”.

(D. Herold)


