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Corria o ano de 
1963. Chegava a 
Batatais a família 

do pastor norte-americano 
James William Rose. Após 
buscarem pela cidade um 
local para iniciar a igreja, foi 
oferecida a garagem da casa 
onde morava a família do Dr. 
João Gonçalves de Paula, 
crentes que tinham vindo de 
São Paulo e ansiavam por 
uma igreja para congregar. 
Assim, em maio de 1963 
nascia numa garagem, na 
Rua Duque de Caxias, a 
Igreja Batista Independente 
de Batatais.

Corria o mês de 
abril do ano de 
l984 quando a 

primeira edição do Jornal 
de Apoio chegou às mãos 
de leitores de diversas igre-
jas espalhadas pelo nosso 
país. A princípio, sem perio-
dicidade certa, na depen-
dência de se levantar recur-
sos necessários para sua 
impressão e distribuição 
entre uma edição e outra. 
Os primeiros anos foram 
de sonhos e expectativas e 
o resultado foi que, devido à 
persistência, permaneceu.

A proposta inicial era de 
aproximar as igrejas de po-
sição batista fundamentalis-
ta como os independentes, 
os regulares e os bíblicos, 
entre outros. Na época, as 
igrejas batistas fundamen-
talistas estavam no Brasil 
apenas a quatro décadas. 
Havia uma história que 
ainda estava sendo escrita 
apenas através das atas 
das igrejas locais. Hoje, 
folheando edições de duas 
décadas atrás se percebe 
que temos nas páginas 
deste periódico uma fonte 
de pesquisas para aqueles 
que pretendem escrever a 
nossa história.

Nos últimos anos, de-
pois da fundação da MBAM 
- Missão Brasileira de Apoio 
aos Missionários, o sonho é 

51 anos depois, o impacto de 
vidas entregues nas mãos de Deus

A Escola Dominical con-
quistava crianças que vinham 
curiosas para ver a esposa do 
pastor, Dona Nancy, tocando 
acordeão e a família do Pr. 
Jaime cantando. Junto com 
elas vieram mais tarde os pais. 

Minha família residia 

numa casa, na mesma rua, 
em frente à garagem dos cul-
tos e a amizade com a famí-
lia do Dr. João e o desejo de 
conhecer aqueles america-
nos que falavam engraçado 
e os hinos entoados, além 
da mensagem pregada (sem 

microfone, mas que chegava 
até a sala de nossa casa)   
nos aproximaram da igreja. 
Em Julho daquele ano minha 
mãe, meu irmão Álvaro e eu 
aceitamos o Senhor Jesus 
como Salvador.

Continua na página 3

30 Anos de 
Circulação 
do JORNAL 
DE APOIO

a digitalização de todas as 
edições para possibilitar 

que os interessados te-
nham acesso a tudo 
o que foi publicado. 
A últ ima metade 
das edições é de 
fácil acesso, mas 
os primeiros anos 
carecem de proces-

so demorado acarre-
tando certo custo. Mas 

é um projeto e vamos 
concretizá-lo.

Vivemos atualmente 
uma geração que pouco 
se importa com o passado, 
pois a dinâmica do presen-
te não lhe permite refletir. 
Pouco se pensa também 
no futuro, pois na correria 
para atender as demandas 
do agora acabam com as 
energias. Mas não pode-
mos nos esquecer de que 
o presente só faz sentido 
quando conhecemos bem o 
passado e acreditamos que 
o futuro é tão certo quanto 
afirmam as Escrituras.

Quando a Bíblia nos 
alerta sobre o fato de os 
dias serem maus e nos 
convida a remir o tempo, 
fala exatamente da neces-
sidade premente de aten-
tarmos para os conselhos 
do passado e as promessas 
do futuro.

A minha expectativa pes-
soal é de permanecer com 
vida até o soar da última 
trombeta quando os mortos 
em Cristo ressuscitarão pri-
meiro e depois nós os vivos 
seremos arrebatados junta-
mente com eles para estar-
mos TODOS com o Senhor 
para sempre (I Ts 4). Até lá, 
sob as bênçãos e permissão 
do Soberano Deus, preten-
demos continuar publicando 
as boas notícias das nossas 
igrejas, missões e demais 
instituições. 

Projeto Mococa

Pr. João em Avelino Lopes-PI
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No dia 29 de março 
de 2014, exata-
mente três anos 

depois da família Souza 
ter sido enviada como mis-
sionários para o Chile pela 
Igreja Batista em D. Pedro, 
Manaus, sob a liderança do 
Pr. João Azevedo Saraiva 
Jr a família do Pr. Valtair de 
Oliveira também foi enviada 
pela mesma igreja. Pr. Jo-
mar Pinto de Souza com a 
família teve o culto de envio 
realizado no dia 26 de março 
de 2011.

Pr. Jomar está implan-
tando a Igreja Batista Ga-
liléia em Rancágua, Chile 
e o Pr. Valtair está sendo 
enviado para implantar uma 
igreja em Machali. No pri-
meiro ano, no período de 
adaptação e melhoria no 
aprendizado da língua, ele 
trabalhará em parceria com 
Pr. Jomar. Na despedida do 
Pr. Jomar a AMI - Associação 
Missionária Independente, 
agência que dá suporte 
aos dois projetos, se fez 
representar pelo então Con-
selheiro, e hoje Presidente, 
Pr. Renato Sá Barreto Neto 
e o preletor foi o missionário 
da MBIB trabalhando em 
Acarígua, Venezuela, Pr. 
Aguinaldo Vicente Ferreira.

Este ano, na despedida 
da família Oliveira, a IBDP 
estava em conferência e os 
preletores foram os pastores 
Renato Sá Barreto, Presi-

Mais uma família enviada para o Chile

dente, e o Pr. Carlos Alberto 
Moraes, missionário que 
atua como Coordenador de 
Missões.

O culto de envio da fa-
mília Oliveira aconteceu 
em meio a uma conferência 
missionária da igreja e no 
sábado, dia 29 quando se 
deu a cerimônia de despe-
dida, diversos pastores de 
igrejas co-irmãs se fizeram 
presentes e também repre-
sentantes da Missão Asas 
de Socorro com a qual o 
Pr. Valtair trabalhou durante 
18 anos. Um dos represen-
tantes de Asas que marcou 
presença e participou ati-
vamente da imposição de 

mãos foi o Pr. Omar Hassan 
Abdalla Dauaidar que se 
fez acompanhar da esposa, 
Rute Camilo Dauaidar. 

Pr. Valtair de Oliveira, 
é natural de Santo André 
- SP, casado com Raquel 
Augusto de Oliveira, natural 
de São Paulo - SP, pais de 
três rapazes: João Marcos 
Augusto de Oliveira (03-
09-1996) Josué Augusto de 
Oliveira (19-01-1998) e Joel 
Augusto de Oliveira (17-09-
2001). Todos são membros 
da Igreja Batista em Dom 
Pedro, Manaus - AM sob 
autoridade da qual estão 
sendo enviados ao campo 
missionário.

Orem pelo Pr. Valtair e 
família.  Para maiores infor-
mações entrem em contato 
com a AMI: Diretor Adminis-
trativo: Elizeu Reder - E-mail: 
missaoami@uol.com.br tele-
fones: (11) 2441-3588 (Fixo), 
Celulares: (11) 99346-3747 
(TIM), (11) 94655-5828 (OI). 
E-mail: ereder@uol.com.br 
ou para: missaoami@uol.
com.br. Correspondência: 
Associação Missionária In-
dependente - Caixa Postal 
10  CEP 07112-970 – Gua-
rulhos SP. Presidente: Pr. 
Renato Sá Barreto Neto - Tel. 
(11) 2441-4802 e 98235-
7887 (TIM), e-mail: Renato.
neto@ig.com.br.

Pr. Jaime e D. Nancy

Família Rose na década de 1970



MAIO DE 2014 - EDIÇÃO 254

2

REDAÇÃO: Caixa Postal, 125
CEP 14300-000 - Batatais-SP

Telefones: (16) 3761-0749 e (16) 9192-1440

Para o incômodo 
de todos os parti-
dos de esquerda 

do mundo, o ex-presidente 
John F. Kennedy disse: “Não 
pergunte o que o seu país 
pode fazer por você, mas 
pergunte o que você pode 
fazer por seu país”.  Contra-
riando a filosofia marxista-le-
ninista, Kennedy acreditava 
na meritocracia e qualida-
des individuais para formar 
uma sociedade mais justa 
e competente. Através de 
sua liderança, ele também 
conseguiu evitar o que teria 
sido a terceira grande guer-
ra mundial com arsenais 
nucleares entre Rússia e 
Estados Unidos. Porém, no 
desfecho da história huma-
na, John F. Kennedy não 
será eleito o maior político 
de todos os tempos, pois 
ainda aparecerá no mundo 
um homem capaz de unir 
religião e política, povos de 
todas as raças e partidos de 
todas as ideologias, forman-
do um único governo sobre 
as nações: o Anticristo!

Como político, ele será 
um antissemita e inimigo 

Era uma famíl ia 
cristã perfeita... 
Antes das 6h da 

manhã o marido já estava 
acordado, meditava, orava. 
Enquanto isso a esposa 
assava um gostoso bolo de 
fubá, pães de queijo, prepa-
rava suco natural de laranja 
e passava o café. 

Assim que terminava o 
tempo silencioso, Luis Leal 
ajudava a arrumar a mesa 
e em seguida se dirigia ao 
quarto dos filhos. Com ges-
tos carinhosos tocava-lhes 
os cabelos com um bom dia 
inspirador. Marcelo e Michel 
de um salto pulavam da 
cama cantando de alegria e 
comentavam como estavam 
radiantes com mais um dia 
de aula pela frente, pois um 
brilhante futuro esperava 
por eles. Em seguida a linda 
família encontrava a mamãe 
Bela Bondosa sorridente, 
já maquiada, perfumada e 
com uma voz convidativa. 
Oravam de mãos dadas e 
animadamente conversavam 
sobre o que mais apreciavam 
nos ensinamentos bíblicos 
aprendidos no domingo...

Vamos parar por aqui? 
Essa narrativa acima está 
mais para a “Família no 
País das Maravilhas” do 
que uma família comum nas 
aflições e correria de um dia 

O maior político de todos os tempos
número um da família tra-
dicional. O seu ódio pelos 
judeus será revelado após 
três anos e meio de aparente 
calma no Oriente Médio. Ele 
irá perseguir os filhos de Jacó 
e tentar apagar a imagem do 
Deus de Israel de sobre a 
face da terra (Daniel 7.25). 
Apesar de ser um persona-
gem futurístico, o espírito do 
Anticristo se encontra entre 
nós, principalmente no centro 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) onde a maioria 
dos países, incluindo o Brasil, 
tem votado consistentemente 
contra os interesses judaicos. 
Com relação à família, o 
Anticristo não terá respeito 
a Deus e nem ao amor das 
mulheres, dando a entender 
que ele será um homosse-
xual que não pode repro-
duzir filhos e, muito menos, 
orientá-los de acordo com 
a tradição judeu-cristã na 
qual nossos antepassados 
nos criaram (Daniel 11.37). A 
igreja salva não conhecerá 
o Anticristo em pessoa, mas 
ela já foi apresentada ao seu 
espírito através de projetos e 
leis sancionadas no Brasil e 

no mundo. Seguidores do An-
ticristo estão elaborando leis 
que permitem o genocídio 
de seres humanos indefesos 
dentro e fora do útero de suas 
mães (nos Países Baixos, já 
é permitido “abortar” recém-
nascidos), proibindo o uso da 
disciplina por parte dos pais e 
enaltecendo o homossexua-
lismo como uma classe into-
cável e superior às outras. 
Legisladores com o espírito 
do Anticristo perseguem os 
seus opositores com promes-
sas de prisão e altas multas. 

Como religioso, ele será 
um charlatão e autopromo-
vedor. Através do ecumenis-
mo, o Anticristo conseguirá 
unir todas as religiões em um 
só sincretismo e defender a 
ideia que Deus se encontra 
em todas as filosofias espi-
rituais. Ele fará milagres e 
contará com a ajuda de um 
falso profeta para propagar 
as suas mentiras pelo mun-
do:  “A esse cuja vinda é se-
gundo a eficácia de Satanás, 
com todo o poder, e sinais 
e prodígios de mentira” (I 
Tessalonicenses 2.9). Não 
é à toa que o catolicismo 

já abraçou o movimento 
carismático assim como o 
pentecostalismo abraçou 
o espiritismo com todos os 
enfeites. Quando ministro 
da cultura do governo Lula, 
o cantor Gilberto Gil conse-
guiu passar uma lei com o 
disfarce de promover tole-
rância religiosa, mas, que, 
na verdade, proíbe o debate 
inteligente de ideias entre as 
pessoas. 

A próxima vez que ouvir 
que religião e política não se 
misturam, não acredite. O 
espírito do Anticristo trabalha 
dos dois lados. Portanto, 
como cidadãos deste mun-
do, mas coerdeiros de Cristo 
no céu, cuidado para não 
emprestar o seu voto elei-
toral aos partidos e políticos 
que levantam a bandeira do 
Anticristo: aborto, homosse-
xualismo, antissemitismo e 
o Estado no lugar de Deus 
e da família. “Filhinhos, é já 
a última hora; e, como ou-
vistes que vem o Anticristo, 
também agora muitos se têm 
feito Anticristos, por onde co-
nhecemos que é já a última 
hora” (I João 2.18).

Apesar dos pesares, 
há esperança para a família

comum. Evidentemente não 
há família perfeita. Sabe 
aquela família “Doriana”, 
maravilhosa, ninguém fica 
doente, ninguém bate boca, 
todos cooperam, são amá-
veis e se ajudam o tempo 
todo? É uma utopia do lado 
de cá do Paraíso. Mas não 
quero decepcioná-lo.  Saiba,  
apesar de não existir famílias 
perfeitas, há princípios per-
feitos para as famílias!

A Bíblia não esconde as 
mazelas dos seus persona-
gens, os seus erros, con-
tradições, o lado podre da 
alma humana, ao contrário, 
expõe suas vidas de modo 
que podemos aprender as li-
ções. Vamos começar com a 
primeira família: Na primeira 
crise do casal, Adão acusa a 
sua mulher, Eva, pelo buraco 
em que caíram. E o primeiro 
homicídio doloso? Ocorreu 
entre família. Caim e Abel 
eram irmãos, um se levanta 
contra o outro e o mata.

Quanto a Abraão, o pai 
da fé, ao invés de liderar es-
piritualmente, aceitou pronta-
mente a sugestão da esposa 
Sara para ter um filho com 
a escrava Agar. Visto que a 
convivência ficou insuportá-
vel entre as duas mulheres, 
Agar foi expulsa de casa e só 
não morreu no deserto (com 
o filho) porque o Senhor a 

livrou miraculosamente. 
 O filho de Abraão e Sara, 

Isaque teve muitos conflitos 
com a esposa Rebeca, pois 
havia uma disputa entre o 
casal a respeito do filho favo-
rito. Isaque amava mais ao 
Esaú, Rebeca amava mais 
ao Jacó. Numa disputa pelo 
poder, os filhos brigaram, 
Jacó enganou o pai e o 
irmão (com a ajuda da mãe) 
e, jurado de morte, teve que 
fugir de casa. Quem não se 
lembra do barril de pólvora 
que era a casa de Jacó com 
os seus doze filhos? Essa 
história do filho predileto se 
repete. José era publicamen-
te o “filhinho do papai” cheio 
de privilégios e regalias. Os 
irmãos morriam de ciúmes 
e não se controlando mais,  
venderam-no para merca-
dores que o revenderam na 
feira do Egito.  Numa ma-
landragem, num esquema 
perverso, disseram ao pai 
que o irmão havia sido morto 
por um animal feroz,  e ainda 
assim choraram lágrimas de 
crocodilo pelo “falecido.” 

Ufa! Existe família perfei-
ta? Resposta: Nem na Bíblia, 
nem nas igrejas cristãs, 
por melhores que sejam. 
Precisamos lembrar... So-
mos todos carentes, todos 
carregamos um vírus que 
se chama pecado. Todos 

os componentes da família 
estão infectados com essa 
bactéria presente no tecido 
pessoal e social. 

Contudo há esperança 
para a família. Quando se 
nasce numa família biológica, 
torna-se membro, integrante 
desse núcleo. Da mesma 
forma, é necessário nascer 
de novo para fazer parte do 
povo, família de Deus. 

Quem nasce na família de 
Deus é inserido na linhagem 
espiritual chamada Igreja. 
Na comunidade da Igreja a 
pessoa aprende o seu papel. 
Somos todos aceitos, apesar 
das nossas mazelas, seja vi-
úvo, separado, órfãos, idosos 
esquecidos, casais em crise...

Somos todos quebrados 
por causa da natureza pe-
caminosa. Contudo, pela 
influência do Espírito Santo, 
podemos melhorar os relacio-
namentos uns com os outros. 
Reconhecemos nossas ca-
rências, não somos vítimas, 
aprendemos a incluir o perdão 
em nossa rotina, começamos 
a pensar do ponto de vista 
do outro. Apesar de não al-
cançarmos o padrão irreal da 
“família Doriana”, na depen-
dência de Eterno, vamos de-
senvolvendo a sensibilidade 
para aliviar o outro, socorrer 
o outro, levar em conta suas 
lutas e seus limites...

“A perfeita coragem é fazer sem testemunhas aquilo que 
outro só seria capaz de fazer com o mundo a observar”.

(La Rochefoucauld)

Já faz algum tempo que crio momentos de des-
contração para brincar com pessoas conhecidas 
com as quais tenho certa liberdade. Quando as 

vejo alegres e sorridentes, pergunto de chofre: “Você está 
rindo de mim ou para mim?”. Normalmente a resposta é 
óbvia “Estou rindo para você”.

Claro que na maioria das vezes não é nem uma coisa 
nem outra, mas a pessoa entende o quebra-gelo, entra 
no jogo e geralmente somos conduzidos a momentos 
preciosos de uma boa e descontraída conversa. 

Comecei esse exercício, como disse, há algum tempo, 
depois de haver constatado que há uma grande diferença 
entre o riso e o sorriso. O riso é popular, sendo possível 
fazê-lo sozinho, com outros e também dos outros. Quem 
ri sozinho pode estar se lembrando, vendo ou lendo algo 
engraçado. Quem ri com outros, normalmente compar-
tilham ou assistem fatos engraçados. Mas quem ri dos 
outros está debochando, zombando. 

O riso pode até ser silencioso e discreto, mas normal-
mente é ruidoso, indiscreto, chama a atenção e provoca 
reações diversas. Quando se ri do outro, há o risco de 
receber em troca uma resposta agressiva. Por isso é óbvio 
que a pessoa a quem interpelo se está rindo de mim, ou 
para mim, responder de pronto que é para mim.

O riso, por ser popular e fácil, pode ser artificial e barato 
como aqueles risos que fazem fundo nas comédias das 
séries de TV americana. São risos repetitivos e um tanto 
sem graça, mas contagiam alguns que acabam rindo junto, 
mesmo sem achar engraçado.

O sorriso, por sua vez, é bem diferente do riso. Ele é 
sempre discreto, sendo capaz de despertar sensações 
diversas tanto na pessoa que sorri, quanto na pessoa que 
recebe ou percebe o sorriso. Sorrir, na maioria das vezes 
é expressão da alma e transmite algo bem diferente do 
riso. O sorriso nunca é do outro. Ele é solidário, sincero, 
envolvente. O riso, por ser ruidoso pode ser ouvido sem 
ser visto, mas o silencioso sorriso exige o compartilha-
mento visual. 

O riso manifesta extroversão, enquanto o sorriso de-
monstra introversão. O riso sempre expressa sentimentos 
de alegria, zombaria e sarcasmo, enquanto o sorriso pode 
expressar até mesmo sentimento de dor, de solidão... Há 
lugares em que o riso não é permitido, mas não há como 
criar uma lei que impeça o sorriso.

Em essência, o sorriso é diferente do riso, e, por isso, 
em meio a tantos risos, há poucos sorrisos. A própria Bí-
blia nada diz sobre Deus sorrir, porque sorrir está ligado à 
essência do que Ele é. De certa forma Deus está sempre 
sorrindo para nós ao dizer: “os cansados e oprimidos, 
vinde a mim”. 

Mas há pelo menos duas passagens bíblicas distintas 
que mostram o Deus Eterno rindo zombeteiramente da 
insensatez dos ímpios que imaginam ser alguma coisa. 
Deus está sempre rindo daqueles que confiam em suas 
próprias forças e se esquecem de Deus. “Ri-se aquele 
que habita nos céus; o Senhor zomba deles” (Sl 2.4); 
“Rir-se-á deles o Senhor, pois vê estar-se aproximando o 
seu dia” (Sl 37.13).

Cabe aqui o apelo: Você percebe o sorriso de Deus ou 
vai esperar para ser alvo do seu riso? A escolha é pessoal 
e intransferível. 

O riso e 
o sorriso

Matrícula 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2

EXPEDIENTE
EDITOR: Pr. Carlos Alberto Moraes - MTb 35.664
ASSISTENTE: Pr. Rômulo Weden Ribeiro
EXPEDIÇÃO: Agnes Ayres F. Moraes
IMPRESSÃO: Gráfica Spaço
CONTATOS: jornaldeapoio@yahoo.com.br

COMPROMISSO: Este períodico é BATISTA  em 
governo e doutrina; é INDEPENDENTE em operação; é 
FUNDAMENTALISTA em posição e SEPARADO por convicção.
RESPONSABILIDADES: Artigos assinados são de inteira 
responsabilidade de seus autores.
VÍNCULO: Todos os articulistas e colaboradores são 
voluntários, sem qualquer vínculo de trabalho.



MAIO DE 2014 - EDIÇÃO 254

3
51 anos depois, o impacto de vidas 

entregues nas mãos de Deus

Logo o número 
de salvos no Se-
nhor Jesus Cristo 

multiplicou-se e era preciso 
achar um local mais espaço-
so. O pai do Pr. Jaime doou 
o dinheiro para um terreno, 
meu pai, mestre de obras, 
aceitou o desafio e em breve 
a construção do templo era 
iniciada.

Em maio de 1964 o Pr. 
Ary Ballback, do Seminário 
Palavra da Vida, pregava a 
mensagem de inauguração 
da Igreja Batista Indepen-
dente de Batatais. No louvor, 
o quarteto Palavra da Vida, a 
cantora Romilda e o Coral da 
Igreja Presbiteriana de Altinó-
polis deram sua contribuição. 
Estavam presentes neste dia 
somando com o Pr. Jaime e 
família os novos membros 
convertidos, formando o gru-
po de fiéis dessa igreja que 
nascia em Batatais. 

Num período em que 
a perseguição aos crentes 
era ferrenha e os parentes 
dos novos convertidos se 
afastavam, a família cristã 
crescia e o Senhor Jesus 
era proclamado através dos 
cultos na igreja, ao ar livre, 
na praça da cidade, nas vi-
las, no programa radiofônico 
“Chuvas de Bênçãos” e na 
Cadeia Pública de Batatais.

Durante o ano de 1966 

Nada mais difícil que ser constante na vida cristã. 
Nada mais difícil que manter uma vida espiritual 
digna daquele que nos chamou. Perdoe-me os 

“mais santos”, mas, penso que aqueles que como eu se 
incluem na categoria de “carnal” de acordo com o texto do 
Apóstolo Paulo em Romanos 7:14 “Porque bem sabemos 
que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido sob o 
pecado” bem sabem do que estou falando e compreendem 
a luta que precisamos travar dia após dia para viver de 
forma digna, de forma a agradar Aquele que nos chamou 
das trevas para sua maravilhosa luz (1 Pedro 2:9). 

Pois é, estou falando de santificação. Palavra que 
perdeu sentido nos tempos atuais. Palavra banida do 
dicionário dos cristãos contemporâneos. Onde a maioria 
vive na contramão do prescrito pelo Apóstolo em Romanos 
12.2 “E não sede conformados com este mundo, mas sede 
transformados pela renovação do vosso entendimento, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e per-
feita vontade de Deus.” 

Como santificar-nos em tempos como o que vivemos? 
Onde a sociedade defende que não existem verdades abso-
lutas. Onde o relativismo pós-moderno contaminou a mente 
e coração dos cristãos. Onde a sociedade e não mais a 
Bíblia Sagrada dita os padrões morais e éticos dos cristãos.

A resposta pode parecer simplória para quem vive 
dias de tanta tecnologia, de comunicação acelerada, de 
informações exageradas (muitas inúteis) e avanços cien-
tíficos e tecnológicos incontáveis: VOLTAR-SE PARA AS 
ESCRITURAS!

Talvez você ache que estou sendo retrógrada, mas 
na verdade estou convicta que não há outra forma de 
santificar-nos se não for por meio da leitura da Palavra de 
Deus, que nos ensina, nos corrige e nos instrui na direção 
dAquele que nos salvou. “Toda Escritura é divinamente 
inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para 
corrigir, para instruir em justiça – 2 Timóteo 3.16”

Não é novidade para nenhum de nós o quanto a Biblia 
Sagrada tem perdido espaço em nossas vidas e em nos-
sos lares para a televisão, o computador, “as baladas”, os 
videos games e até outras literaturas. Não estou dizendo 
que não devemos ter vida social, a questão está nas 
priordades que estabelecemos. Como santificar-nos se 
não permitimos que Deus nos confronte com sua Palavra? 
Como nos santificar se não damos crédito à Palavra de 
Deus?  Se por vezes nos pegamos “achando” que o que 
está escrito na Biblia “foi para aquela época”, que não se 
aplica à realidade que vivemos hoje.

Segundo o escritor Charles Colson, “a maneira como 
vemos o mundo pode mudar o mundo”. Como cristãos pre-
cisamos ver o mundo sob a ótica das Escrituras Sagradas, 
e sob essa ótica, “o mundo jaz no maligno – 1 João 5:19”. 
Sob a ótica das Escrituras devemos buscar a santidade 
“Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo 
– 1 Pedro 1.16”. Voltemos às Escrituras!

De volta às 
Escrituras

o pastor Jaime Rose esteve 
ausente do Brasil e nesse 
período o Missionário pas-
tor Clifford New assumiu a 
liderança da nossa igreja. 
Em 1969 a nossa igreja já 
contava com várias famílias 
convertidas: a família da 
irmã Ana Pavan, da vovó 
Francisca (Chiquinha) Méle-
ga, da irmã Antonia Agnesini, 
do irmão Agostinho Pupin, 
da irmã Clarinda Manço, e 
representantes das famílias: 
Furlani, Moraes, Divino, 
Sousa, Caetano, Avelino, 
Mendonça, Silva, Patrocínio 
e tantos outros convertidos.

Depois de seis anos à 
frente do trabalho em Bata-
tais o Pr. Jaime sentiu que 
Deus o chamava para im-
plantar mais uma igreja, por-
tanto em 1969 ele mudou-se 
para a cidade de Altinópolis 
iniciando lá uma nova igreja.

Em 1969 com a saída do 
Pastor Jaime de Batatais a 
igreja convidou o Irmão Do-
mingos Avelino para assumir 
o pastorado da igreja. Ele 
ficou por um ano até maio 
de 1970. Em 11 de junho de 
1970 o irmão Geraldo Majela 
Pupin foi convidado a assu-
mir o pastorado da igreja e 
ele a pastoreou por vinte e 
três anos e sete meses até 
31 de janeiro de 1994. Neste 
período a igreja manteve o 

programa radiofônico 
Chuvas de Bênçãos 
e três congregações: 
Vila Cruzeiro, Vila dos 
Pupins e na cidade de 
Brodowski.

Em janeiro de 1994 
o pastor Geraldo em 
plena comunhão e acor-
do com a igreja partiu 

do a perguntas sobre seu 
chamado para o Brasil, o 
período de estudo da língua 
em São Paulo e sua decisão 
de vir para Batatais, dirigido 
pelo Espírito Santo.  

Nos dias 4 a 6 de abril 
de 2014 comemoramos os 
50 anos de inauguração do 
templo da igreja e 51 anos de 
início do trabalho na garagem 
da Rua Duque de Caxias. A 
comemoração foi realizada 
com a presença do fundador, 
Pr. Jaime, sua esposa Nancy 
e sua filha Sharon. Os cultos 
foram grandemente abenço-
ados, com almas salvas e 
jovens dedicando-se à obra 
do Senhor.      

Foram várias as homena-
gens dedicadas ao casal e no 
culto de sábado à noite, com 
cerca de 350 pessoas. Tive-
mos a participação do Coral 
Proclamação, do quinteto de 
jovens e da orquestra que 
reuniu membros das Igrejas 
Batistas de Batatais, Altinó-
polis, Serrana e Franca num 
momento precioso de louvor e 
adoração ao Senhor da obra. 
Nas comemorações, marcou 
presença um bom número 
de crentes que, direta ou in-
diretamente, foram salvos ou 
impactados por essas vidas 
entregues nas mãos de Deus.

No culto de domingo de 
manhã, o Pr. Jaime testemu-
nhou sobre a sua conversão, 
seu chamado para o minis-
tério missionário, seu casa-
mento e o início do trabalho 
aqui em nossa cidade.

A Deus seja dada toda 
a honra, a glória e o louvor.

Texto de: Selma 
M. P. Agnesini

(membro fundador).

Continuação da página  1

para o Mato Grosso do Sul 
para servir como Pastor au-
xiliar da Igreja Batista Cen-
tral em Dourados e como 
diretor do Orfanato IAME. 
No mesmo mês de janeiro 
de 1994 a igreja convidou o 
Pr. Dosoaldo Agnesini (que 
pastoreava a Igreja Batista 
Independente de Altinópolis 
há 21 anos), para assumir o 
pastorado em Batatais e ele 
esteve á frente do trabalho 
por quase sete anos. Após 
seu falecimento, em Janeiro 
de 2001, o irmão Paulo Dias, 
vice-presidente da igreja 
assumiu a liderança, até 
dezembro de 2002. 

Em Dezembro de 2002, 
aceitando o convite da igreja, 
assume o pastorado, o Pr. 
Mauro Regis da Silva, que 
também foi salvo durante o 
ministério do Pr. Jaime em 
Ribeirão Preto, o qual per-
manece até os dias de hoje 
levando a mensagem de sal-
vação aos perdidos e discipu-
lando os novos convertidos na 
Palavra de Deus através dos 
ministérios do Curso Teológi-
co Dókimos, Clube OANSE, 
PED, Coral Proclamação, 
Orquestra CIMA, Visitação no 
Hospital, etc.

Na 3ª feira, dia 01 de 
abril de 2014, o Pr. Jaime, 
deu uma entrevista na TV 
Educadora local, responden-

Culto de inauguração - Maio de 1964

Culto de 51 anos em Batatais-SP

Família Rose - década de 1970

“Não basta saber o que se deve dizer, 
mas, sobretudo, como dizê-lo”.

(Aristóteles)
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SEMINÁRIO DA FAMÍLIA

Nos dia 18 a 20 de abril a Igreja Batista Nova Vida no 
Jardim Ingá, São Paulo SP, sob a liderança do Pr. Sean 
Lunday realizou um Seminário para a Família sob o tema: “A 
Família Alegre” abordando áreas sobre o papel de cada um 
no lar. Os professores foram os pastores: Timóteo, Josias, 
Ricardo, Davi e Wagner. Na sexta-feira, feriado, a programa-
ção contou com café da tarde além da palestra das 17h30 
até as 20h. No sábado teve o almoço estilo “juntas panelas” 
e a programação foi das 12h30 até as 17h30. No domingo 
da Páscoa os horários voltaram ao normal da igreja. Alguns 
assuntos que foram abordados: “A Família Conectada - A 
Família e as redes sociais”; “A Família Informada - A Família e 
o mundo lá fora”; “A Família Unida - A Família e a solução de 
conflitos”; “A Família Dedicada - A Família e a vida espiritual”;  
“A Família Preparada - A Família e a educação dos filhos; 
“A Família Desamarrada - A Família e a vida financeira” e 
“A Família Vacinada - Como prevenir problemas conjugais”. 

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
A Igreja Batista Regular em Jardim Tremembé, São Pau-

lo, capital sob a liderança do Pr. Carlos Bacoccina (E-mail: 
carlosbacoccina@hotmail.com), realizou a Conferência 
Missionária Anual nos dias 18 a 20 de abril de 2014.  O tema 
deste ano foi: “EU ME IMPORTO COM EVANGELISMO E 
MISSÕES”, tendo como preletor o Pr. Marcelo Nogueira, 
da Igreja Batista Regular Casa de Pedra. O evento contou 
com a presença de representantes de igrejas co-irmãs. 
Aproveitamos para divulgar aqui o novo e-mail da Igreja: 
ibrjardimtremembe@gmail.com. 

PROJETO BOITUVA SP

por nós: Pr. Aguinaldo, Rita, Joyce, Julia e Juan Pedro. 
Contatos pelo e-mail: vicenteaguinaldo@hotmail.com ou 
pelo telefone: 0058xx255-614-4142.

RETIRO ESPIRITUAL

Batista Peniel, preparando-a para a sua saída, ao mesmo 
tempo em que prepara a mudança que deve acontecer entre 
este mês até Julho. Orem pelas despesas da mudança e 
adaptação ao novo campo de trabalho. Orem pelo Pr. Tomé 
Lopes, sua esposa Lucia Helena e a filha solteira Raquel 
Arminda. Para entrar em contato, por enquanto apenas 
e-mail: prtomeylucia@yahoo.com.br e tomesantoslopes@
gmail.com.

CARACARAÍ RR
A Igreja Batista Bíblica em Caracaraí RR sob a liderança 

do Pr. Luiz da Costa do Nascimento iniciou o IBBCR - Ins-
tituto Batista Bíblico em Caracaraí RR, para treinar novos 
obreiros, com o seguinte alvo: preparar homens e mulheres 
que sintam o chamado de Deus ao seu serviço do Senhor. 
Será um treinamento para pastor, evangelista, missionário, 
professor da escola dominical, e evangelista de crianças. 
Orem por este ministério.

PROJETO BOQUIM
Pastor Guaraci de Jesus está animado neste novo de 

2014, com muito alvos e objetivos. Continua evangelizando 
e fazendo discipulados. No início do ano, em janeiro realizou 
evangelismo junto com os jovens da sua igreja enviadora 
da Bahia e também realizou uma EBF para 59 crianças que 
ouviram a Palavra de Deus. Duas crianças foram salvas. 
Neste trimestre mais duas pessoas aceitaram a Cristo: Dona 
Josefa e a sua filha Célia. Pastor Guaraci inaugurou o novo 
espaço para a realização dos cultos e novos visitantes estão 
chegando. Na inauguração, estiveram presentes o missioná-
rio Pr. Alton Smith e a sua esposa Helena estavam no culto 
de inauguração e ele foi o pregador com uma mensagem 
de encorajamento. Não deixem de orar pelo trabalho do Pr. 
Guaraci e sua família em Boquim SE.

IAME
O trabalho no IAME - Instituto Agrícola do Menor em 

Dourados MS em 2013 foi repleto de bênçãos e vitórias, mas 
também de muitas lutas e enormes desafios. São poucos os 
obreiros que ali trabalham, resultando em pesada carga para 
os que lá estão. Dois jovens foram batizados durante o acam-
pamento de famílias no inicio de março. Estejam orando por 
eles. Também foi possível concluir o trabalho social com 
diversas famílias e assim no final de 2013 foram entregues 
seis crianças e adolescentes para as suas famílias. Outro 
motivo de alegria no ano passado foi a conclusão da reforma 
dos banheiros e a instalação de uma brinquedoteca, sala de 
música e artes, e uma sala de reforço escolar. Na reforma 
dos banheiros o IAME foi abençoado pelo Grupo Abevê, uma 
rede de supermercados da região e as outras instalações 
foram feitas pelo Grupo Profuncionário de Dourados. É 
muito bom ver esses pedidos de oração serem respondi-
dos, principalmente porque servem como testemunho para 
as crianças e adolescentes do IAME. Também foi possível 
entrar em um convenio (Fundo do Conselho de Direitos de 
Crianças e Adolescentes) viabilizando uma verba especifica 
para instalar uma sala de computação com cinco máquinas 
novas. Hoje o IAME está com 19 acolhidos e pelas novas 
normas do acolhimento o local é suficiente para receber no 
Maximo 20 crianças e adolescentes. Além dessa mudança 
há necessidade de adequação a várias outras exigências, 
tais como a contratação de uma equipe técnica, composta 
por um (a) Assistente Social e um (a) Psicólogo (a), além de 
Educadores e Auxiliares. Pessoas interessadas em se juntar 
ao IAME, tanto para ser educador, auxiliar ou fazer parte da 
equipe técnica, entrem em contato com John Bergen pelo 
e-mail: iameddos@hotmail.com, ou pelo celular (67) 8119-
9901. O grande desafio agora é a reforma geral do Estatuto 
do IAME para adequação à legislação e abrir possibilidades 
para novas parcerias. Para correspondência: Caixa Postal 
651 - CEP 79804-970 - Dourados-MS.

JANAINA NEVES

Tem havido di-
versas conversões 
no Projeto Neemias 
em Boituva sob a 
liderança do missio-
nário Pr. Lúcio Mano-
el Rocha e família. O 
trabalho de discipu-
lado está em anda-
mento bem como o 
Clube Bíblico com as 
crianças. Os jovens 
depois do acampa-
mento do carnaval 

ficaram animados e ativos em suas programações. A visita de 
um grupo de jovens da Igreja batista do Rio Bonito também 
foi de grande ajuda. Dois mil folhetos foram distribuídos e 
muitos contatos abertos para futuras visitas. De agora até á 
época da inauguração do templo os planos são de intensificar 
a evangelização para crescer. O plano é inaugurar a constru-
ção no dia 7 de junho. Em Porto Feliz a compra do terreno 
com mil metros quadrados já está garantida pela metade do 
valor inicial. A ajuda da SAIBRES foi fundamental para que 
o negócio fosse efetivado. Logo terá início a construção. 
Contatos com Pastor Lúcio e família: Endereço: Rua Oscar 
Gomes, 210 - Res. Vitória – Boituva – SP. CEP 18.550-000; 
Telefones: (15) 3263-4932 e celulares: (TIM) 98115-3307, 
(VIVO) 99613-3980. E-mail: lucio.7@hotmail.com.

BRASIL - ÍNDIA
O missionário da MBBF Pr. Jefferson Quevedo e sua 

esposa Epi, estão aqui no Brasil por um período obrigatório 
para renovação do visto. Em breve estarão de volta à Índia. 
Nesse período aproveitaram para visitar as igrejas mante-
nedoras e fazer novos contatos em busca de apoio. Seu 
trabalho na Índia visa servir e ajudar a suprir os obreiros 
indianos, agindo como uma ponte entre eles e as igrejas 
no Brasil, para que possam alcançar de forma mais efetiva 
os grupos ainda não alcançados pelo Evangelho naquele 
grande país. Nessa vinda ao Brasil aproveitaram para ter um 
tempo com os quatro filhos. Os dois mais velhos, Julianne 
e Willie, ficaram noivos; o Jairo André foi estudar Medicina 
na Bolívia e a Dinnie passou no concurso da Orquestra 
Filarmônica da UFPR. Orem pelo visto e pela compra das 
passagens de volta. Para mais informações faça uma visita 
em www.missoesindia.blogspot.com. 

ARAURE - VENEZUELA
Aqui as lutas continuam e os problemas aumentam 

a cada dia, escassez de alimentos, produtos de higiene, 
peças para veículos, e agora água e eletricidade. E o custo 
de vida está muito mais caro. Mas graças a Deus isto não 
tem afetado a igreja, os irmãos continuam animados e 
trabalhando para o Senhor. E toda semana chegam acom-
panhados por um visitante. Estamos com Cinco estudos 
bíblicos, e as visitas em Piritu continuam. Esperamos em 
breve começar uma congregação lá. Nosso grande desejo 
é adquirir o local onde nos reunimos. Temos uma casa 
que foi deixada por um missionário norte americano, mas 
não temos documentos da mesma. Necessitamos que o 
missionário nos faça uma doação ou procuração. Orem 

Nos dias 1 a 4 de março de 2014 aconteceu na Igreja 
Batista Regular da Fé de Capão Redondo São Paulo o 
retiro de carnaval no qual todas as famílias da igreja são 
convocadas a passarem um tempo juntos em comunhão 
com os irmãos e ouvindo a Palavra de Deus em um sítio. 
O tema do acampamento foi “Como viver para a glória de 
Deus”. Ocorreu na primeira noite a dos talentos, a segunda 
noite a dos países e a terceira a do jantar italiano, contamos 
com um cardápio variado sobre a liderança de um casal de 
cozinheiros Graça e Pedro. À tarde os jovens participaram 
de uma calorosa gincana, a nossa igreja ainda é uma das 
únicas que proporciona o acampamento de carnaval para 
toda a família. Parabéns a equipe organizadora deste ano, 
Deus vos abençoe! (Uelia Dias).

MOÇAMBIQUE – ÁFRICA
A missionária Rosangela da Silva Feitosa esteve vi-

sitando igrejas no Ceará apresentando o projeto Rumo a 
Moçambique. Esteve na Igreja Batista Regular Ebenézer 
em Crato e na Igreja Batista de Novo Juazeiro em Juazeiro 
do Norte. Depois foi a Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira 
e Fortaleza na Igreja Batista Regular Nova Jerusalém e na 
Igreja Bíblica Nova Pavuna. Em seguida foi para Belém-PA 
antes de retornar a Uberaba MG. Orem pelo seu sustento 
que atualmente está em 65% do necessário. Contatos pelos 
telefones: (34) 3321-8331 (fixo), (34) 9148-1218 (TIM)   (34) 
8416-9071 (Claro), (11) 96999-8987 (Oi), Skype: missrofei-
tosa. Visite o Blog onde há mais informações: missrosan-
gelafeitosa.blogspot.com. Para contatos pode ser o e-mail: 
missrosangelafeitosa@gmail.com. 

NO BRASIL
O missionário Pr. Junior e sua família, que estão traba-

lhando em Cabo Verde está no Brasil para visitar igrejas. A 
partir de maio está apresentando seu relatório ao mesmo 
tempo em que inicia tratamento de saúde na família. Pr. 
Júnior agradece a Deus pelos livramentos que teve sua 
família. Uma tentativa de assalto, foram abordados por dois 
jovens que tentaram assaltá-los e ameaçaram esfaqueá-
-lo. Mas Deus os livrou. Na mesma noite, uma jovem de 
menor e sem carteira de habilitação bateu no carro em que 
estavam e mais uma vez o Senhor os livrou, pois ninguém 
saiu ferido.

COM AS PASSAGENS NAS MÃOS
Em meio às lutas, em oração e viagens pelo Brasil para 

levantar o sustento da família nos últimos quatro anos para 
serem enviados ao Timor Leste através da MMM - Ministérios 
Multiculturais Maranata, o Pr. Ronaldo e sua família estão 
alegres, pois já  estão com as passagens nas mãos para a 
viagem no dia 24 de julho de 2014. Essas passagens são 
até a Indonésia e de lá para o Timor Leste através do apoio 
do missionário Lourinaldo, missionário brasileiro da CBBN. 
Para completar o sustento falta o equivalente a mais um 
salário mínimo. Por orientação das missões MMM e AVANT, 
a família irá passar o primeiro ano na capital do Timor, Dili, 
para aprender a língua Tétun e compreender melhor os 
aspectos culturais do povo timorense que são diversos por 
serem de várias etnias espalhados pelo país. Nessa primeira 
etapa, atuarão como professores na ONG do missionário 
Lourinaldo, com o objetivo de conseguir os vistos. Apesar 
de o Timor Leste ser um país laico, na prática existem perse-
guições por parte da Igreja Católica e, por isso, não entrarão 
como missionários declarados para o governo. Contatos 
pelos celulares: OI (85) 8872-9896 ou TIM (85) 9733-2572 
ou através do e-mail: ronaldofernandes82@hotmail.com.

NOVO PROJETO
Do dia 13 de março até 10 de abril, o missionário Pr. 

Tomé Lopes dos Santos e família viajou com o objetivo de 
divulgar o PROJETO GRANDE ABC PAULISTA perante as 
Igrejas. Na Bahia, o Templo Batista Jerusalém já acabou a 
transição e está com Pastor José Alves. No momento Pr. 
Tomé está viabilizando os últimos detalhes da Igreja Templo 

A missionária Janaína Neves, trabalhando em Vargem 
Bonita participou no mês de março, de um curso sobre 
educação cristã pelo método da A Beka, muito usado em 
escolas cristãs cristocêntricas nos EUA e aqui no Brasil. As 
programações com os jovens e também com o clube bíblico 
infantil aos sábados continuam. O pastor Ricardo também 
tem feito reunião com os homens e com casais. Não deixem 
de orar pela irmã  Janaína.

“Você não aprende a manter firme sua posição no mundo ficando 
de guarda, mas atacando e sendo por sua vez atacado”.

(George Bernard Shaw)



MAIO DE 2014 - EDIÇÃO 254

5
MINISTÉRIO CRISTÃO GLOBAL

O Pastor Luciano 
Alonso iniciou 
sua caminhada 

com Jesus na Igreja Batista 
Regular em Pirajussara. Lá 
conheceu uma menina boni-
ta e dedicada chamada Re-
nata que hoje é sua esposa. 
Casou-se com ela em 2005 
e o Senhor os abençoou com 
dois valiosos presentes um 
chamado Daniel hoje com 06 
anos e outro chamado Lucas 
com 03 anos. 

Na Igreja Batista do Pi-
rajussara Luciano desen-
volveu sua fé trabalhando 
na obra como professor 
de adolescentes, jovens, 
homens, senhoras, supe-
rintendente da escola do-
minical e diácono até ser 
consagrado ao ministério 
pastoral em 2010.

Além de ter cursado o 
nível básico no Seminário 
Batista Regular de São Pau-
lo e também ter estudado no 
Seminário Batista Esperan-
ça, Luciano graduou-se com 
Bacharelado em Teologia 

O Ministério Cristão Global, que trabalha equipando 
multiplicadores e tem como alvo Glorificar a Deus Inves-
tindo na vida de pessoas que servem na seara, está na 
reta final dos preparativos para iniciar o treinamento de 35 
pastores moçambicanos. Esse trabalho refletirá imedia-
tamente na vida de mais de 6000 pessoas no interior de 
Moçambique, em Beira, Tete, Chimoio e Dondo. A viagem 
para plantação do Instituto e visitas as igrejas está progra-
mada para 7 a 22 de maio 2014. Para a realização deste 
evento foi orçado 22 mil reais! Graças ao Senhor da Seara 
a equipe já tem 12 mil. Falta mai 10 mil reais. Se você 
puder ajudar será uma bênção para o Ministério Cristão 
Global. Entre em contato com os pastores Reginaldo e 
Iranir ou Francimar através do e-mail: ministeriocristao-
global@yahoo.com.br. 

PIUMHI MG
O trabalho missionário de implantação de uma nova 

igreja na cidade de Piumhi MG pelo missionário Pr. Luiz 
Miguel, sua esposa Débora, e as filhas Agnes e Annelise 
continua a passos largos. No feriadão prolongado da Pás-
coa e Tiradentes o Pr Luiz recebeu a visita de apoio de 28 
irmãos da Igreja Batista Nova Vida em Barueri SP que se 
dividiram entre as 3 igrejas da região, sendo que 8 deles 
ficaram em Piumhi realizando uma EBF - Escola Bíblica de 
Feriado, entregando folhetos e convites no bairro e parti-
cipando ativamente dos cultos durantes estes dias. A EBF 
teve uma média de 35 crianças por dia, sendo que todo 
o trabalho foi realizado na frente da casa do missionário, 
com a programação na garagem e as brincadeiras na rua. 
No encerramento duas mães estiveram presentes, além 
de vizinhos que acompanharam tudo da frente de suas 
casas. Agora é necessário orar para que o Senhor dê os 
frutos a seu tempo. Pastor Luiz está preparando pessoas 
para o primeiro batismo da nova igreja em Piumhi. Orem 
pela salvação de almas em Piumhí e pelas demais igrejas 
da Serra da Canastra.

PROJETO MOCOCA

O missionário Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho, 
que já está residindo em Mococa onde deu início á implanta-
ção de uma nova igreja, esteve de viagem para o Amazonas 
no mês de março ocasião em que teve oportunidade de 
apresentar seu ministério em 14 igrejas e também pregar no 
Acampamento da Igreja Batista Bíblica Manancial, liderada 
pelo Pr. Edilson J. P. Araújo. Pastor João esteve baseado em 
duas igrejas: D. Pedro, liderada pelo Pr. João A. Saraiva e a 
manancial já mencionada. As igrejas visitadas em Manaus 
foram: Congregação BB no Grande Vitória; IBB Alvorada; IB 
Dom Pedro; Congregação BB Tancredo Neves; IBB Vale de 
Bênçãos; Igreja Evangélica Bíblica; IBB Lírio do Vale; IBB 
Redenção; IBR Lagoa Verde; IBB Getsêmani; IBB Coroado; 
IBB 26 de Novembro; IBB Manancial e IBB Augusto Monte 
Negro. No mês de abril pastor João realizou conferência de 
renovação da Promessa de Fé na IBB em Avelino Lopes do 
Piauí, trabalho liderado pelo missionário Pr. José Antonio 
Marques. O endereço do Pr. João é: Rua Carlos Panizza, 
60 - Jd São José - CEP: 13765-360 - Mococa SP, telefone 
celular oi: (11) 9 6327 1470 e o e-mail: prjoaovasconcelos@
gmail.com.

Coloque desde já na sua agenda a data de 26 a 29 de janeiro de 2015 para que você possa participar com sua igreja 
e família da 57ª Assembleia das Igrejas Batistas Regulares do Centro Sul do Brasil e Retiro das Famílias. O local será o 
Hotel Majestic em Águas de Lindóia SP e o tema “Pastor e Liderança” com Pr. Luiz Sayão. O investimento por pessoa 
para as três diárias será o seguinte:

                                    ATÉ 30/11/2014  APÓS 30/11/2014
DUPLO: ............................................................ R$ 585,00 DUPLO: ............................................................R$ 650,00
TRIPLO: ........................................................... R$ 565,00 TRIPLO: ............................................................R$ 630,00
QUÁDRUPLO: ................................................. R$ 545,00  QUÁDRUPLO: ..................................................R$ 610,00
QUÍNTUPLO: ................................................... R$ 530,00 QUÍNTUPLO: ....................................................R$ 585,00
CRIANÇAS DE ATÉ 02 ANOS ................................................... CORTESIA 
CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS .............................R$ 120,00  (até 30/11/14) .............................R$ 135,00 (após a data)
CRIANÇAS DE 06 À 09 ANOS ............................R$  220,00 (até 30/11/14) .............................R$ 245,00 (após a data)

Reserve já o seu lugar depositando o valor de R$ 150,00 por pessoa inscrita em nome da 
AIBRECES no BRADESCO - Ag: 198 C/C: 47575-0

Mande sua Inscrição com o comprovante de depósito no valor de R$ 150,00 via fax ou e-mail nos endereços: AI-
BRECES - Associação das Igrejas Batista Regulares do Centro Sul do Brasil. Rua 24 de Maio, 116 - 4º andar – sala 
34 - CEP: 01041-000 São Paulo - SP. Fone/Fax (11) 3222-7057; Celular: (11) 96792-2196. 

E-mail: aibreces@terra.com.br / prmiltoncalazans@ig.com.br 
Em breve serão divulgadas maiores informações pelo Conselho. (Pr. Milton Calazans)

Pr. Luciano Alonso é empossado 
na Igreja Batista Regular da Fé

pela Universidade Presbite-
riana Mackenzie e Mestrado 
em Ciência das Religiões 
pela Universidade Lusófona 
de Lisboa, Portugal. Atual-
mente está se licenciando 
em Filosofia pelo Centro 
Universitário Ítalo Brasileiro. 

No início de 2012 o Pas-
tor Joel Azer convidou o 
Pastor Luciano Alonso para 
ajudá-lo até a sua aposen-
tadoria que aconteceria em 
dezembro de 2013. Esse 
período de dois anos seria 
o tempo necessário para o 
Pastor Luciano e a Igreja 
Batista da Fé se conhecerem 
e fazer com que o namoro 
terminasse em casamento, 
e foi o que aconteceu.

No dia 29 de Março ás 
18 horas a Igreja Batista Re-
gular da Fé realizou o culto 
de posse do Pastor Luciano 
Alonso. Ele recebeu as boas 
vindas sendo homenageado 
pelos departamentos de 
homens, mulheres, jovens e 
adolescentes. 

O Preletor da noite foi o 

Pastor Marcelo Nogueira da 
Igreja Batista Regular em 
Casa de Pedra, trazendo 
uma mensagem na carta aos 
Efésios 4.11-16 desafiando 
a Igreja a amar, cuidar e 
respeitar o seu novo Pastor. 
Também alertou o Pastor 
Luciano a ministrar a Palavra 
de Deus com esmero amor 
e dedicação, pois Deus o 
escolheu para uma exce-
lente obra.

Também estava presen-
te o Pastor e Missionário 
Robert Walsh, que fundou a 

Igreja Batista da Fé em me-
ados de 1989. Ele lembrou 
aos presentes as dificulda-
des do início da igreja e da 
alegria que tem de hoje vê-la 
crescendo na graça e no 
conhecimento do Salvador.

A noite de festa terminou 
com salgados, bolo e refrige-
rante, além de um clima de 
total alegria entre os irmãos, 
pastores e visitantes. Com 
certeza o Senhor Jesus 
continuará abençoando a 
sua igreja nessa nova etapa 
de sua vida.

AIBRECES 2015

“Não me importo com o que os outros pensam a respeito do que 
eu faço, mas me importo muito com o que eu penso do que eu 

faço. Isso demonstra caráter”. (Theodore Roosevelt)

Equipe da primeira viagem

Pr. João em Manaus-AM
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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 • 

LIBERDADE EM CRISTO
Meno Kalisher 
www.chamada.com.br
Porque os crentes em Cristo 
no mundo sempre fazem as 
mesmas perguntas, do tipo: 
Estamos obrigados a observar 
os mandamentos do Antigo 
Testamento – o que a Bíblia 
chama de “Lei”? Se a resposta 
for afirmativa, esta observação 
inclui todos os mandamentos 
ou apenas alguns? O após-
tolo Paulo fornece respostas, 
soluções e orientações que 

Em Gramado/Ca-
nela de 9 a 11 de 
janeiro de 2015, 

tendo como preletores, Rei-
nhold Federolf, Erich e Sonia 
Maag, acontecerá o 21º Con-
gresso Bíblico Internacional. 
Será uma oportunidade para 
você desfrutar de um ines-
quecível final de semana 
com estudos bíblicos inten-
sivos, além de conhecer as 
belezas da Serra Gaúcha e 
o maravilhoso “Natal Luz”. 
As acomodações serão em 
apartamentos luxo – até 3 
pessoas no apartamento 
com ar, frigobar, internet, TV 
LCD. Aproveite os PREÇOS 
REDUZIDOS e o PARCE-
LAMENTO em 5 vezes: até 
31/5, 30/6, 31/7, 31/8, 30/9). 
Total: R$ 450,00, incluin-
do: alojamento e refeições 
(conforme programa). Não 
incluem extras no hotel. Va-
lores e condições sujeitos a 
reajuste sem prévio aviso.

Natal Luz em Gramado: 
a programação oficial vai até 
11/1/2015. Inscrições válidas 

Teólogos, historiadores, sociólogos e cientistas 
políticos são quase unânimes em reconhecer 
que no Brasil se repete a conhecida política do 

“pão e do circo” (do latim panen et circenses) promovida 
pelo antigo império romano, visando manter o povo en-
tretido com os gladiadores nas arenas, corridas de bigas, 
palhaços, etc., além da distribuição de cereais, enquanto 
os governantes promoviam os desmandos imorais e cor-
ruptos no estado sem serem incomodados.

Contudo, há menos de três meses do início da Copa 
do Mundo de Futebol a ser realizada no Brasil, o Instituto 
DataFolha, revelou (8/4/14) uma pesquisa, segundo a qual, 
cerca de 60% dos brasileiros consideram que a realização 
da Copa será prejudicial à nação. Parece-nos que pouco 
a pouco o Brasil vai percebendo que o “circo” na realidade 
está pegando fogo, e que o “cereal” não é de graça.

Na realidade não há razões para o Brasil comemorar 
muita coisa, pois apesar de não haver guerra, não há paz 
em nosso país, e, apesar de haver riquezas naturais, não 
há verdadeira prosperidade. Não estamos em guerra de-
clarada contra alguma nação, mas em nossa terra morre 
mais pessoas vítimas de assassinos covardes, de motoris-
tas inconsequentes, de abortos desumanos, e de falta de 
atendimento hospitalar que em qualquer guerra que esteja 
acontecendo em qualquer lugar do mundo. Somos um dos 
maiores produtores de alimentos mundiais de petróleo, de 
minérios e de automóveis, contudo nossa nação tem os 
maiores índices de analfabetismo, de miséria, de falta de 
moradia, de injustiças e de criminalidade entre crianças 
e adolescentes. Basta perceber nos telejornais que as 
tragédias noticiadas de outras nações em sua maioria 
são naturais (terremotos, furacões, etc.), enquanto que as 
brasileiras são sociais, familiares e políticas.

Apesar da evidente miséria da nação brasileira, o 
governo investe bilhões na construção de estádios para a 
seleção brasileira, e apesar das tragédias diárias da nação, 
empresas de bebidas alcoólicas conclamam o povo do 
Brasil a se sacrificar por “sua” seleção.

Por tudo isso, nós cristãos devemos nos lembrar de que 
a nação na qual Deus nos fez nascer, crescer e conhecer 
o Salvador Jesus, é mais importante que a seleção que 
sequer foi escolhida pelo seu sofrido povo.

E, porque a nação vale mais que essa seleção, do fundo 
de meu coração brasileiro e cristão, não creio que seja justo 
haver brados de alegria por alguma vitória brasileira nessas 
“neo-arenas” manchadas de sangue de trabalhadores bra-
sileiros, fontes de corrupção e ganância, enquanto milhões 
choram e chorarão por seus mortos em assaltos, em portas 
de hospitais, em estradas inseguras e em valetas obscuras.

De fato, meu coração cristão, espera que em nenhuma 
“arena” da nação brasileira se comemore alguma vitória de 
“nossa” seleção, que seria na realidade, uma afronta a toda 
nação. Que a seleção caia nas arenas, e que essa queda 
seja um marco histórico de que a nação brasileira se erguerá 
vencedora, pois é mais importante que uma mera seleção.

Nós que somos cristãos, devemos, ao invés de bradar 
“gol”, bradar “Senhor tem misericórdia de nós”, e em es-
pecial de nossos conterrâneos que marcham para a morte 
física e eterna, com o grito de “gol” na boca, e o apelo por 
socorro em sua triste alma!

A Nação é mais 
Importante 

que a Seleção

21º Congresso Bíblico Internacional

Para conhecer as atrações visite os seguintes sites:
• www.facebook.com/CongressoBiblicoInternacional - Nossa página 
• www.snowland.com.br – Viva a Neve!
• www.gramadosite.com.br – Informações sobre Gramado
• www.parqueterramagicaflorybal.com.br – Parque e Chocolate
• www.parquesdaserra.com.br – Bondinhos aéreos – 
Cascata do Caracol
• www.parquedocaracol.com.br – Parque do Caracol
• www.canelaturismo.com.br – Informações sobre Canela
• www.hoteispampas.com.br/snw – Hotel Fazenda Pampas
• www.novapetropolis.com.br – Nova Petrópolis: Aldeia do 
Imigrante, Praça das Flores, Labirinto Verde, Malhas
• www.gramadozoo.com.br – Zoológico de Gramado
• www.bentogoncalves.com.br – Inf. sobre Bento Gonçalves
• www.giordaniturismo.com.br –  trem Maria Fumaça
• www.caminhosdepedra.org.br – Roteiro Caminhos de Pedra
• www.minimundo.com.br – Mini-Mundo
• http://papainoel.com – Parque Knorr
• www.aminadegramado.com.br – A Mina de Gramado
• www.mundoavapor.com.br – Mundo a Vapor
• www.parquemundogelado.com.br – Mundo Gelado
• www.natalluzdegramado.com.br – Natal Luz
 - Vídeo: http://youtu.be/KP8A-VD6r9g

apenas com comprovantes 
de depósito identificados. 
Programação após o Con-
gresso: 12 a 14/1/2015. 
Aproveite - fique depois do 
Congresso para conhecer 
as belezas da Serra Gaúcha:

- Parque Temático/fábri-
ca de chocolate, Cascata 
do Caracol, Minimundo, 
Snowland.

- Bento Gonçalves: trem 
Maria Fumaça, Caminhos 
de Pedra.

- Igrejinha: lojas de fábri-
cas de calçados

Transfer Porto Alegre-
-Hotel e passeios (ônibus de 
luxo, exclusivo, fretado)

Ônibus 9 a 11/1: R$ 
90,00 (3x 30,00)

Ônibus 9 a 14/1: R$ 
290,00 (65,00 + 5x 45,00 - 
inclui trem Maria Fumaça).

Diárias após o Congres-
so: R$ 105,00, com café da 
manhã (pagas ao Hotel no 
check-out). Marque suas 
passagens para poder par-
ticipar de todos os passeios:

- chegada a Porto Alegre: 

9/1 pela manhã – retorno: 
14/1 à noite.

A hora é AGORA: reser-
ve seus vôos enquanto os 
preços estão baixos e há 
bons horários disponíveis!

Faça JÁ sua inscrição 

com Ione Haake - Fone: 0 
xx (51) 3266-1174 (NET) ou 
(51) 8413-4506 (Oi); ione@
virtuosa.com.br - www.Vir-
tuosa.com.br. Depósitos no 
banco BRADESCO: Agên-
cia: 3319-7 – Conta: 6975-2.

LÍDERES QUE PERMANECEM
Dave Kraft

Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br

Como alcançar a reta final na corrida da liderança? O autor parte da premissa de que é 
possível aprender a ser um bom líder e terminar bem a corrida da liderança. E “terminar 

bem” inclui (entre outras coisas): manter uma caminhada vibrante e rica com Jesus; ter uma 
rede relacional sólida que inclua pelo menos um bom amigo com quem você possa abrir o 
coração; fazer uma contribuição duradoura que honre a Deus nas áreas pelas quais você 

demonstra ter paixão ou um dom natural.

OS CRISTÃOS E OS 
DESAFIOS 

CONTEMPORÂNEOS
John Stott

Editora Ultimato
www.ultimato.com.br

Leitura essencial para a com-
preensão das razões e possi-
bilidades de envolvimento dos 
cristãos com as questões que 
tomam conta da sociedade mo-
derna e ‘invadem’ as igrejas: Vio-
lência, direitos humanos, aborto, 
diversidade étnica, desemprego, 

meio ambiente, divórcio, homossexualidade, globalização, 
entre outras. John Stott se debruça sobre tais questões e, 
com a costumeira clareza e sabedoria bíblica, responde às 
perguntas urgentes que fazemos. Com Guia de estudos.

definem a identidade do crente em Cristo e a relação do 
cristão com os mandamentos da Lei.

“O homem que não descobriu uma causa 
pela qual possa morrer não merece viver”.

(Martin Luther King)
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Lourival Francisco 

da Silva nasceu 
no dia 12 de junho 

de 1972 e vive na região de 
Capão Redondo São Paulo, 
bairro assolado pelo alto 
índice de criminalidade e 
consumo de drogas. Ali tudo 
contribui para o encontro com 
o mundo do entorpecente. 
Ainda criança, aos dez anos 
de idade, influenciado por 
um “amigo”, Lourival teve 
sua iniciação como usuário 
de vários tipos drogas. Logo 
foi levado a faltar na escola 
e desobedecer a seus pais. 
Começava a ser conduzido 
a uma vida degradante e 
experiências terríveis. 

Diferente de muitos usuá-
rios que mantém o vício atra-
vés do roubo e tráfico o Louri-
val vulgo Tico com 11 anos de 
idade passou a trabalhar como 
office-boy e o seu pagamento 
era para o sustento do vício. 
O seu “amigo” estava sempre 
ao seu lado eles tinham um re-
lacionamento próximo e, pelo 
convívio, logo passaram a usar 
cocaína, fumar cigarro, tomar 
bebida alcoólica, cheirar lança 
perfume, artenes, mesclado 
(maconha+craque) e por fim 
o craque. 

O seu vício começou 
a ser visível, até que, e ao 
usar um dia inteiro o craque 
misturado com álcool o efeito 
desta mistura apareceu ao 
chegar à sua casa por volta 
da meia noite. Tico entrou 
em surto e passou a lutar 
com seus pais a noite inteira 
imaginando que eles eram 
ladrões, bichos. Nesse meio 
tempo batia a sua cabeça 
na parede. O desespero e 
desejo de seus pais de vê-lo 
liberto das drogas era tanto 
que eles decidiram levá-lo 
ao centro de macumba, mas 
não obtiveram sucesso.

Decidiram encaminha-lo 
à Bahia para livrá-lo das más 
amizades e drogas e mais 
uma vez o seu tio o levou 
ao centro de macumba para 
libertá-lo do vício, sem obter 
êxito. Depois de um mês de 
estada em companhia do 

Já muito se falou sobre a vida, principalmente em 
relação à crueldade que ela nos traz no contexto 
deste mundo. A filosofia oriental sustenta que a 

vida é sofrimento. Afirmam seus pensadores que a primeira 
coisa que fazemos quando nascemos é chorar, porque a 
vida já começa amarga e com lágrimas. Na verdade o en-
sinamento oriental quer nos induzir à crença de que desde 
o nascimento estamos à procura da felicidade. 

Em Porto alegre, terra dos poetas, dentro dos circulares 
escrevem seus poemas, e em um deles, estava escrito: “As 
pessoas estão enfadadas de estarem vazias”. Podemos, 
da mesma forma, interpretar que  as pessoas estão can-
sadas de estarem cheias de prazeres e vazias da verdade.  
Estão enfadas de possuir dinheiro, casa, roupas, carros 
novos, sem, contudo, encontrarem a verdade. Mesmo que 
estiverem nas nuvens com seus helicópteros particulares, 
ainda sentirão um vazio na alma. Neste sentido pode-
mos concordar com a angústia que pode tomar conta do 
coração, e afirmar que é verdade que as pessoas estão 
cheias de estarem satisfeitas, por ainda não encontrarem 
o verdadeiro sentido da vida. 

Voltando aos filósofos, percebe-se que eles têm a ten-
dência de nos informar que o homem será cheio de prazer 
e satisfação, quando encontrar consigo mesmo, ou seja, 
descobrir que dentro dele existe uma energia positiva que 
o faz descobrir a verdade em si mesmo. É como o peixe 
que está dentro do oceano procurando desesperadamen-
te pelo oceano. Assim é o homem, afirmam os filósofos, 
quando descobre que a verdade está dentro dele mesmo. 

Pilatos, indaga a Jesus em seu julgamento, perguntan-
do? Que é a Verdade? Jesus responde que ele mesmo é 
a verdade. Mas, tanto Pilatos quanto muitos outros desde 
então, não conseguem compreender que o Messias, o 
Prometido, o Consolador, o Cristo é a Verdade. Que Jesus 
é o próprio Deus encarnado. Muitos vivem a vida inteira 
religiosamente fazendo promessas, barganhas, criando 
deuses em suas mentes. Não conhecem o Deus verdadeiro 
e por isso não o adoram em espírito e em verdade.  

Os budistas ensinam seus seguidores, que Deus fez uma 
pegadinha com o ser humano, brincando de esconde-esconde. 
Pena que será tarde demais, quando eles descobrirem que 
foram eles que se esconderam do próprio Deus a vida inteira. 
Passarão para a eternidade sem reconhecer que somente 
pela graça de Deus, chegaremos à satisfação plena da vida.  

Na graça de Deus, a vida não é tão cruel assim! 

A vida é cruel

Antônio Carlos de Carvalho
Advogado em Marilândia do Sul PR

A rebeldia e o craque não são impedimentos para o agir de Deus!
Testemunho do irmão Lourival Francisco da Silva escrito por Uelia D. dos Santos

Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Não existe empecilho para o Seu mover. 
O que parece impossível ao homem é possível para Deus.

seu tio, Tico decidiu retornar 
a São Paulo com os mesmos 
problemas e no percurso so-
freu um acidente de ônibus 
o qual pegou fogo e três 
pessoas morreram. Deus o 
livrou da morte! 

Faltavam dois meses para 
o Lourival completar 18 anos 
de idade. Estava trabalhando 
numa oficina de reforma e pin-
tura de carro. No dia 04 de abri 
de 1990 numa quarta-feira por 
volta de 10 horas da manhã 
chegou ao local três homens 
fortemente armados dizendo 
serem policiais, mas estavam 
sem os uniformes, revistaram 
a oficina e não encontraram 
nada de ilegal. Mesmo assim, 
colocaram o dono da oficina, 
o Tico e seus dois irmãos 
na parede sem falar nada. 
Apontaram o revólver na nuca 
do Lourival e atiraram. Após 
ele ter caído deram outro tiro 
para pegar na testa, mas o 
seu braço ficou na frente. O 
Tico ficou em coma por um 
mês e os médicos mandaram 
preparar o seu enterro porque 
já não tinha mais solução.

O pastor Roberto e o ir-
mão Josemar oraram na UTI 
por ele e passados alguns 
dias Deus o livrou da morte 
mais uma vez. Ele retornou 
do coma e em gratidão aos 
irmãos passou a frequentar 
a Igreja Batista Regular da 
Fé em Capão Redondo por 
três meses. Estava se recu-
perando bem, mas se deixou 
influenciar pelo mundo e 
saiu da presença de Deus. A 
Palavra de Deus nos diz que 
maldito aquele que pega no 
arado e olha para trás... O 
segundo estágio é pior que 
o primeiro, pois os demônios 
que saíram da vida voltam 
com objetivo de destruição 
total. (Lucas 11.26).

Não levou muito tempo e 
o Lourival voltou às mesmas 
práticas, permanecendo 
afastado de Deus por sete 
anos. O seu pai não tinha 
mais esperança em sua 
recuperação e sua mãe 
passou a viver numa tristeza 
profunda pedindo ao filho 

que parasse de usar drogas. 
A Bíblia diz que “As mi-

sericórdias do Senhor são 
as causas de não sermos 
consumidos; porque as suas 
misericórdias não têm fim”. 
(Lm 3.22) e mais uma vez 
Deus livrou o Lourival de um 
acidente com o carro que ca-
potou três vezes no qual ele 
estava sem cinto de seguran-
ça. Permaneceu duas noites 
sem dormir cheirando cocaína 
e bateu com a moto de frente 
com o carro parado e ficou 
por dez minutos desacordado.

Nesse período mesmo 
estando longe os irmãos da 
IBRF não deixaram de orar 
por ele e convidá-lo a vir à 
igreja. A necessidade do uso 
de droga era grande que ele 
resolveu ir com seu “amigo” 
à boca comprar cocaína. 
Chegando lá a Rota invadiu 
a bocada e todos os trafi-
cantes e usuários correram 
com exceção de Tico e seu 
colega, então os policiais 
colocaram eles sentados e 
decidiram matá-los. Mais 
uma vez Deus interveio 
a seu favor livrando-o da 
morte usando os moradores 
da favela para acender e 
apagar as luzes várias vezes 
inibindo a ação da policia, a 
qual os avisou que se os en-
contrassem iriam matá-los.

O Lourival queria parar 
de ser usuário de drogas. 
Queria deixar de ser a tris-
teza maior dos seus pais. 
Seu desejo era deixar de ser 
a vergonha de sua família, 

mas sozinho não tinha for-
ça. Estava preso nas garras 
de Satanás. O nosso bom 
Deus conhece o profundo 
do coração do homem, não 
faz acepção de pessoas e 
não se importa com o nosso 
saldo bancário. 

Num dia determinado por 
Deus o Lourival foi convida-
do pelo irmão Josemar para 
ir ao retiro de carnaval da 
igreja IBRF que é realizado 
para toda a família. Ele ficou 
em dúvida, pois já tinha 
marcado de ir à praia com 
os seus colegas, mas a sua 
viagem foi cancelada. Pas-
sou o dia usando cocaína e 
bebendo num bar sem ter o 
que fazer e acabou decidin-
do ir ao acampamento. Sua 
única preocupação era levar 
seu suprimento de drogas 
para esses dias, curtir a 
piscina, sem o desejo de ter 
comunhão com os irmãos.

Quando chegou ao sítio 
ele estava drogado e com 
seus bolsos cheios de dro-
gas. Sua primeira atitude foi 
pular dentro da piscina com 
roupa e tudo perdendo assim 
todo o seu suprimento de 
drogas. O irmão Josemar pe-
diu que ele saísse da piscina, 
ele prontamente obedeceu e 
explicou-lhe sobre as regras 
do acampamento. 

No dia seguinte acordou 
lúcido e o diabo enviou um 
dos seus instrumentos para 
tirá-lo da presença de Deus. 
Ele resistiu ao convite do 
seu colega para ir embora 

daquele lugar. Decidiu per-
manecer no sítio ouvindo 
no culto da noite uma men-
sagem sobre o filho pródigo 
pregado pelo irmão Nisval-
do. No apelo daquela noite 
o Lourival decidiu entregar 
sua vida completamente ao 
Senhor Jesus, sendo assim 
liberto imediatamente de 
todo vício. A Bíblia é clara 
ao dizer em João 8.36: “Se, 
pois o filho vos libertar, ver-
dadeiramente sereis livres.”

No retorno do acampamen-
to chegou com a vida transfor-
mada e o seu maior desejo 
era servir ao Senhor Jesus na 
igreja e em todos os cultos. 
Através do seu testemunho 
ganhou para Cristo o seu pai e 
sua mãe que logo notaram sua 
transformação de vida. 

Passados dois anos na 
presença de Deus, ele foi 
agraciado com a sua namo-
rada Lourdes Souza Pereira 
da Silva. Após um ano de 
namoro e noivado casaram-
-se e depois de cinco anos 
ganharam flores para enfei-
tar o seu jardim: duas filhas 
lindas, Ana Carolina Souza 
da Silva e Ana Elisa Souza 
da Silva. O bem mais precio-
so para um homem é ter sua 
família na presença de Deus.

Mais uma vez Deus dá 
provas do seu amor para com 
o Lourival, pois lhe presen-
teou com uma linda família e 

bênçãos sem medida, tanto 
material quanto espiritual. 
Verdadeiramente Deus en-
xerga o profundo do coração 
do homem e não leva em 
consideração o seu passado 
e nem o tempo da ignorância. 
Deus lança o nosso pecado 
no profundo do mar e se 
esquece de cada um deles. 
Lourival sempre traz consigo 
as palavras do Senhor ditas 
através do profeta Jeremias 
33.3: “Clama a mim e res-
ponder-te-ei, e anunciar-te-ei 
coisas grandes e firmes, que 
não sabes”. E do salmista em 
Sl 37:5 “Entrega teu caminho 
ao Senhor, confia nele e ele 
tudo fará”.

Durante os dezessete 
anos na presença de Deus 
Lourival reconhece que foi a 
melhor decisão da sua vida 
servir ao Deus vivo. Hoje 
ele serve a Deus na igreja 
Batista Regular da Fé em 
Capão Redondo São Paulo 
como diácono e tesoureiro 
tendo uma vida íntegra e 
próspera diante de Deus e 
dos homens. Ele tem busca-
do servir ao Senhor Jesus e 
ganhar almas através do seu 
testemunho. Esse é o seu 
principal foco e está aberto 
a convites para testemunhar 
em nossas igrejas. Seus te-
lefones de contato são: (11) 
94858-7959 (TIM) ou (11) 
98831-5256 (CLARO).

“Se a ideia é boa, ela sobreviverá à derrota. 
Se ela é mesmo boa, pode sobreviver até à vitória”,

(Stephen Vincent Benét)
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No dia cinco de abril de 
2014, a Igreja Batista 
Bíblica de Barretos SP 

reuniu o Concílio de Pastores 
convocados pela própria Igreja 
para efetuar o exame doutrinário 
do irmão Cleiton Silva Souza, que é 
casado com Maraisa Palheta Sou-
za com quem tem um filho, Estevão 
Palheta Souza. O exame objetiva-
va a ordenação pastoral do irmão 
Cleiton que atualmente é membro 
desta igreja, tendo exercido o mi-
nistério em caráter experimental, 
sendo aprovado quanto a seu 
caráter e vida moral e espiritual. 
A examinação teológica do candi-
dato cumpre as formalidades para 
ordenação. Cleiton recebeu sua 
formação teológica pelo SEIBIM - 
Seminário Batista Independente de 

No dia 14 de abril próximo 
passado, o pastor e mis-
sionário Geovan Bezerra 

dos Santos completou 35 anos de 
trabalho na obra de Deus. Sua con-
versão aconteceu em outubro de 
1977, aos 15 anos de idade, no auge 
da adolescência. Foi salvo, discipu-
lado e batizado através do ministério 
do Pr. Antonio S. de Barros na Igreja 
Batista Bíblica de Prazeres PE. 

Sua decisão para a obra missio-
nária ocorreu durante uma conferên-
cia missionária. Preparou-se através 
do SBBNE (3 anos), período em 
que estagiou em igrejas de Recife, 
Olinda, Jaboatão e na sua própria 
igreja que e em Prazeres. Foi um 
tempo de aprendizado, e sempre sob 
a autoridade dos meus professores. 

Quando se entregou para a 
obra missionária, pensava em 
ficar pelo interior do seu Estado 
(Pernambuco), mas durante um 
acampamento em Recife, ao ouvir 
um experiente missionário Pr. José 
Antonio Marques, Deus colocou em 
seu coração o desejo de ir conhecer 
aquele campo no Piauí, na cidade 
de Avelino Lopes e adjacências. 

No dia 14 de Abril de 1984, 
desembarcou em Avelino Lopes, 
no sertão do Piauí para trabalhar 
ao lado do Pastor José Antonio 
Marques e sua equipe na época 
era formada pelo Pr. José Antonio, 
Pr. Antonio dos Santos e o irmão 
Gildo. A ênfase era na abertura de 
novas igrejas nos povoados daque-
la região: Morro Cabeça no Tempo 
PI, Brejo da Serra PI, Nova Holan-
da BA, Mansidão BA, Curimatá-PI, 
Júlio Borges-PI, Buriti do Viana, 

hoje Buritirama BA, 
entre outros.

Naquele tempo, 
mesmo morando 
e trabalhando em 
Avelino Lopes, Pr. 
José Antonio Mar-
ques e sua equipe 
davam assistência 
à IBBN em Novo 
Gama, que passa-
va por momentos 
di f íceis sem ter 

Mais de três décadas a 
serviço do Senhor Jesus

Franca - SP, entre os anos de 2002 
a 2005 e graduou-se em Gestão de 
Recursos Humanos pela Universi-
dade Metodista de São Paulo - SP 
entre os anos de 2008 a 2010. 

O Concílio foi formado pelos 
seguintes pastores: Paulo Ricar-
do Gonçalves, da Igreja Batista 
Independente de Orlândia SP; Pr. 
Carlos Alberto Moraes, missionário 
da Igreja Batista Independente de 
Orlândia SP atuando junto à Igreja 
Batista da Vitória em Batatais SP; 
Aluísio da Silva Frazão, da Igreja 
Batista de Nuporanga SP; Alex de 
Barros, da Igreja Batista Bíblica 
de Orlândia SP; Alexandre Martins 
Acosta, da Congregação Batista 
Bíblica em Guará SP; Rafael Mes-
sias de Jesus da Igreja Bíblica de 
Goiânia GO, Armando Castelan, 

do Templo Batista Maranata em 
Pedregulho SP; Francisvaldo Silva 
Pereira, da Igreja Batista Regular 
Israel em Rio Branco AC; Julia-
no da Silva Aragão, da 2ª Igreja 
Batista, em Barretos SP; João 
Camargo de Vasconcelos Filho, da 
Igreja Batista Betel de Mococa SP; 
Luciano Martins, da Igreja Batista 
Central de Barretos SP; Lanny 
Gene Wood, da Igreja Batista 
Central de Barretos SP; Francisco 
Cleiton P. Maciel, da Igreja Batista 
Boas Novas em Guaíra SP; Do-
rian Anderson Soutto, do Templo 
Batista Ebenézer em Barretos SP, 
e Alexandre Roberto de Oliveira, 
da própria Igreja Batista Bíblica de 
Barretos SP. 

Tendo sido previamente conta-
tado para ser Moderador do Con-

Igreja Batista Bíblica de Barretos ordenou seu pastor

pastor. Em 1990, a igreja ficou defi-
nitivamente sem pastor, e sentindo a 
necessidade, com a benção da IBB 
de Avelino Lopes, e os conselhos 
do Pr. José A. Marques, Pr. Geovan 
decidiu ir para Novo Gama-GO, para  
ajudar a igreja.

Era um grande desafio, mas 
Deus abençoou e ainda hoje o tra-
balho se expande a partir de Novo 
Gama naquela região no centro na 
Nação. Pr. Geovan seguiu os pla-
nos do trabalho desenvolvido em 
Avelino Lopes e região e deu certo. 
Abriu a primeira congregação, hoje 
igreja organizada no bairro do vale 
do Pedregal, bairro primo à igre-
ja, e em seguida a congregação 
em Lunabel, hoje também Igreja 
organizada; apoiou outros missio-
nários em Brejo da Serra, interior 
de Minas e em Goiás. Durante os 
últimos vinte e quatro anos no co-
ração da Região Centro-Oeste, as 
lutas foram muitas, mas as vitórias 
glorificam o nome do Senhor.

O desafio de agora é construir 
um templo e um espaço adequado 
para a igreja treinar obreiros e fazer 
crescer a obra de Deus naquela 
região. O terreno já está comprado. 
Agora a necessidade são os recur-
sos para o início da construção.  

Para contatos: 
Projeto Missionário 

Novo Gama / Goiás-GO
Pr. Geovan Bezerra dos Santos

Qd. 102 Cj 20 Casa 07
Recanto das Emas - DF

CEP: 72600-223
Telefones: 

(61) 3334-2930 / 9168-6291
E-mail: prgeovan@yahoo.com.br

cílio, o Pr. Carlos Alberto Moraes, 
assumiu a direção da reunião, 
tendo indicado o Pr. Alexandre Ro-
berto de Oliveira como secretário. 

Depois de dar seu testemunho 
pessoal sobre conversão e chama-
do para o ministério, juntamente 
com sua esposa, o candidato foi 
devidamente examinado pelos 
pastores presentes tendo sido 

aprovado por unanimidade.
Logo mais à noite, aconteceu 

o culto especial de ordenação 
com a imposição das mãos pelos 
pastores que formaram o Concílio 
Examinador. O pregador convida-
do foi o Pr. Carlos Alberto Moraes 
que presidiu o Conselho e também 
estava realizando conferências 
missionárias na igreja.

“O amor à liberdade é o amor aos outros; 
o amor do poder é o amor a nós mesmos”.

(William Hazlitt)


