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Nos dias 16 e 17 de 
agosto de 2014, o 
Templo Batista de 

Indianópolis em São Paulo, 
capital, sob a liderança do 
Pr. Marcos A. Silva (FOTO) 
comemorou 47 anos de fun-
dação através do ministério 
do missionário estadunidense 
Thomas L. Gilmer. O preletor 
foi o Pr. Carlos Alberto Moraes 
que pregou sob o tema “Che-
gando mais perto de Deus”.

Organizada juridi-
camente no dia 
11 de setembro 

de 1990 em Dourados MS, 
a AMI - Associação Missio-
nária Independente com 
escritório em Guarulhos SP, 
comemorará seu Jubileu de 
Prata em 2015. São 25 anos 
de uma jornada que tem glo-
rificado o nome do Senhor 
servindo às igrejas batistas 
fundamentalistas no envio 
dos missionários tanto para 
implantação de igrejas aqui 
no Brasil como no exterior.

O planejamento da mis-
são teve início em 1988, por 
iniciativa dos pastores Carlos 
Alberto Moraes e Fridolin 
Janzen que idealizaram um 
modelo de estatuto e regi-
mento, convocando uma 
reunião que ficou conhecida 
como Consulta de Campo 
Grande, por ter sido reali-
zada na cidade de Campo 
Grande MS na Igreja Batista 
do Calvário.

Naquele Consulta, onde 

No dia 2 de agosto 
de 2014, com a 
presença de 14 

pastores, o irmão Wagner 
Bueno foi ordenado ao mi-
nistério pastoral da Igreja 

O XXII Congresso 
Batista Bíblico 
rea l i zado em 

Porto Velho Rondônia em 
julho próximo passado foi 
uma grande bênção para 
os participantes. O evento 
contou com a participação 
de 420 pessoas, sendo que 
70 eram pastores e missio-
nários. No total, mais de 
600 pessoas frequentaram 
os cultos, pois muitos ir-
mãos residentes na cidade 
não estavam inscritos, mas 
participavam das principais 
reuniões. 

Na Assembleia reali-
zada no dia 26 de julho 
foi eleita a Diretoria (foto) 
para o próximo biênio que 
ficou assim composta: Pre-

Nos dias 3 a 
5 de outubro 
de 2014, a 

Igreja Batista Esperança 
em São Paulo SP sob a 
liderança do Pr. Sérgio 
Moura e com a coorde-
nação do irmão Paulo 
Rodrigues (FOTO) e 
Conselho de Missões, 
acontecerá a Terceira 
Conferência Missionária 
da IBE. O preletor será 
o Pr. Tim Rabon, dos 
EUA. Os missionários 

TERCEIRA CONFERÊNCIA

apoiados pela igreja são todos convidados para o evento 
com hospedagem garantida nos lares de famílias que são 
membros da IBE. Cada missionário poderá levar um Banner 
de 80 x 120 e materiais de divulgação como folders, cartões, 
marcadores, etc. É importante confirmar presença.

O missionário Pr. Valtair de Oliveira com a es-
posa Raquel, e os filhos João Marcos, Josué 
e Joel já estão se sentindo bem adaptados 

ao Chile. Aos poucos, o conhecimento da moeda e dos 
costumes vão facilitando a relação com os meios e as 
pessoas. O visto religioso temporário já foi outorgado e o 
pastor Valtair e família estão gratos pelo apoio recebido do 
Pastor Alejandro da Igreja Batista Missionária de Rancá-
gua. Orem para que seja finalizado a contento o processo 
para conseguir a identidade chilena. A última etapa será 
receber o visto religioso permanente. A família Oliveira 
recebeu recentemente a visita de irmãos aqui do Brasil 
que foram ao Chile para conhecer a realidade do trabalho. 
Os visitantes foram o Pr. Paulo com a esposa Célia e os 
irmãos Marcos e Débora. Para contatos: E-mails: raquel.
valtair@gmail.com; Skype: valtair9121

MACHALI - CHILE

TBI COMEMORA 47 ANOS

Em congresso missionário AMI 
comemorará 25 anos em 2015

se discutiu todos os deta-
lhes da organização e seus 
propósitos, houve boa repre-
sentatividade, pois participa-
ram pastores de 14 estados 
brasileiros: Acre, Amazonas, 
Bahia, Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Per-
nambuco, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, 
Roraima e São Paulo.

A comemoração oficial 
será durante o VII Con-

gresso Missionário Batista 
Fundamentalista realizado 
pela AMI nos dias 14 a 17 de 
julho de 2015 no Hotel Fonte 
de Santa Tereza (foto) em 
Valinhos SP. Leia mais na 
página 3.

CBBN elegeu nova Diretoria

sidente: Pr. Marcos Antônio 
Silva; Vice-Presidente - Pr. 
Manoel Fernando Cano; 
Secretário: Pr. Luiz Carlos 
Gomes; Vice-Secretário - 
Pr. Antônio Ferreira Santos; 
Tesoureiro - Carlos Alberto 

Sarem Perez; Vice-Tesou-
reiro - Pr. Nilton Osmar 
Malves; Diretor de Missões 
- Pr. Joel Barbosa; Comitê 
de Ética: Pr. Mario José 
da Silva; Conselho Fiscal: 
Pr. Marcelo Silva, Pr. José 

Satiro, Pr. João Amador de 
Melo. 

O próximo congresso 
deverá ser realizado no Es-
tado de São Paulo no ano 
de 2016 em local ainda a ser 
definido.

Igreja Batista Bíblica de Guarulhos ordena novo pastor

Batista Bíblica de Vila Pro-
gresso em Guarulhos SP. O 
exame doutrinário no qual o 
candidato foi aprovado, já 
havia acontecido no dia 18 
de julho no mesmo local.

Wagner Bueno é casado 
com Silvana Leal Bueno e 
tem dois filhos, Aline Leal 
Bueno hoje com 28 anos e 
Vitor Leal Bueno com 27. Tem 
dois netos, Arthur e Thales.

O preletor do 
culto de ordenação 
foi o Pr. Cláudio 
Drosten que pasto-
reava a igreja quan-
do da conversão e 
batismo do irmão 
Wagner. Leia mais 
na página 6.

Pág. 7

Silvana e Wagner
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“É um erro confundir o desejar com o querer. 

O desejo mede obstáculos; a vontade vence-os.”
(Alexandre Herculano)
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Nos dias 22 a 24 de 
agosto de 2014, o missio-
nário Pr. Carlos Alberto 
Moraes, Coordenador de 
Missões da AMI - Associa-
ção Missionária Indepen-
dente esteve em viagem 
para o Estado de Santa 
Catarina a fim de fazer 
divulgação dos projetos 
da missão. Dias 22 e 23 
em Camboriú SC no Re-
tiro de varões que reuniu 
pastores e homens de 
diversas igrejas daquela 
região. No domingo, em 
duas igrejas: Igreja Batista 
Bíblica em Biguaçu SC sob 
a liderança do Pr. Terrill 
Nathan Rose (FOTO), pela 
manhã e à noite na Igreja 
Batista Bíblica em Cam-
boriú SC sob a liderança 
do missionário Pr. Ricardo 
Camargo.

Daniel foi capaz de so-
breviver a dois impé-
rios gentílicos e, pelo 

menos, a três reis pagãos. Ape-
sar de judeu ortodoxo, Daniel 
foi um estadista para os reinos 
da Babilônia, Medos e Persas e 
buscou o bem de seus líderes 
políticos, mas sempre colocando 
Deus em primeiro lugar. Quando 
uma lei imperial contrariava uma 
lei celestial, Daniel obedecia a 
Deus ao invés dos homens mes-
mo correndo perigo de morte. O 
exemplo de Daniel mostra que 
um crente pode, sim, se envol-
ver com política e, ao mesmo 
tempo, se manter honesto e fi el 
a Deus. A verdade é que um 
crente que não consegue ser 
honesto na política também não 
o será na advocacia, medicina 
ou qualquer outra profi ssão do 
mundo.  Infelizmente, diante da 
corrupção política, do aparelha-
mento do Estado e de uma dita-
dura disfarçada, muitos cristãos 
decidiram anular ou cancelar os 
seus votos.  Porém, os cristãos 
bíblicos são os eleitores mais 
bem informados do país e, se 
eles não votarem, a eleição será 
decidida por pessoas menos 
esclarecidas. Pense nisso! 

Há líderes de denominações 
religiosas que estão fazendo 
pacto com os candidatos à pre-
sidência e presidenciáveis que 
estão correndo atrás dos votos 

Perdemos grandes 
escritores da nossa 
literatura, em julho 

de 2014: João Ubaldo Ribeiro, 
Ariano Suassuna e Rubem 
Alves. Este último marcou-me 
profundamente numa das suas 
crônicas: “Urubús e sabiás.” O 
texto é altamente metafórico... 
Pode nos ajudar a discernir a 
diferença entre as religiões falsa 
e verdadeira: A falsa explora, 
oprime e aliena; já a verdadeira, 
educa, liberta e desenvolve o 
ser humano. Veja por si mesmo! 
Urubus e sabiás: 

“Tudo aconteceu numa terra 
distante, no tempo em que os 
bichos falavam... Os urubus, 
aves por natureza becadas, mas 
sem grandes dotes para o canto, 
decidiram que, mesmo contra a 
natureza eles haveriam de se 
tornar grandes cantores. E para 
isto fundaram escolas e importa-
ram professores, gargarejaram 
dó-ré-mi-fá, mandaram imprimir 
diplomas, e fi zeram competições 
entre si, para ver quais deles 
seriam os mais importantes e 
teriam a permissão para mandar 
nos outros. Foi assim que eles 
organizaram concursos e se 
deram nomes pomposos, e o 
sonho de cada urubuzinho, ins-
trutor em início de carreira, era 
se tornar um respeitável urubu 
titular, a quem todos chamam de 
Vossa Excelência. Tudo ia muito 
bem até que a doce tranquilida-
de da hierarquia dos urubus foi 
estremecida. A fl oresta foi inva-
dida por bandos de pintassilgos 
tagarelas, que brincavam com 
os canários e faziam serenatas 
para os sabiás... Os velhos uru-
bus entortaram o bico, o rancor 
encrespou a testa , e eles con-
vocaram pintassilgos”, sabiás e 
canários para um inquérito.

- “Onde estão os docu-
mentos dos seus concursos?” 

Foi numa manhã de sexta-feira. Após tomar o 
café dei uma olhada em meu escritório e percebi 
que a escrivaninha e as gavetas estavam cheias 

demais. Não havia espaço livre em parte alguma. Pilhas 
de papéis se acumulavam até no chão. Sempre gostei de 
papel. Guardo tudo, mas algo precisava ser feito. 

Depois de observar aquela situação caótica decidi fazer 
uma arrumação revolucionária. Ao consultar minha agenda 
para estabelecer uma data, percebi que o mesmo estava 
acontecendo com o meu tempo. Excesso de compromissos 
e atividades me sufocava. Não era possível agendar uma 
data para a limpeza necessária. 

Tive que elaborar um projeto para curto e médio prazo. 
Era necessário resolver tanto o problema da escrivaninha 
e das gavetas, quanto da agenda. Estou indo bem, mas 
vai levar mais tempo do que imaginei. Cada papel tem 
uma história e uma razão para estar ali. Não é possível 
simplesmente fazer como queria minha esposa: jogar tudo 
fora sem me deter nos detalhes, sem examinar. Preferi 
parodiar o conselho bíblico que manda examinar tudo e 
reter o que é bom. Aos poucos os espaços estão sendo 
abertos e a aparência vai mudando. Creio que terei de 
volta o meu espaço.

Esse episódio me tem feito refl etir sobre os entulhos 
em minha alma. Entrego-me com intensidade a tudo que 
faço e colho com muita facilidade tanto os benefícios 
quanto os malefícios dos relacionamentos. Não são raras 
as experiências que me trazem doses de frustrações e 
sofrimentos.  

Amizades novas, relacionamentos nos mais variados 
níveis de intensidade e profundidade me induzem a 
pensar que conheço as pessoas. Ledo engano! É muito 
difícil corresponder às expectativas que as pessoas 
alimentam a nosso respeito. Com o passar do tempo 
percebo que há excesso de entulho em minha alma 
afetando meu coração e difi cultando a transparência 
nos relacionamentos. Vacilo e acabo por questionar meu 
próprio comportamento. 

O princípio bíblico de sofrer o dano e perdoar é a melhor 
opção nos relacionamentos, mas não é de fácil aplicação. 
Faxinar a alma colocando tudo no devido lugar é tarefa 
muito difícil e dolorosa. Cada vez que me livro de alguns 
papéis no escritório, aproveito para me livrar de algum 
entulho da alma.

Em meio ao desenrolar desses fatos, lembrei-me de 
um colega que teve uma perda muito grande. A causa da 
perda foi a traição de um amigo íntimo. Uma espécie de 
beijo de Judas de alguém que comia com ele à mesa. Foi 
grande a perda tanto material quanto moral e emocional. 
Mas no plano espiritual a graça de Deus se manifestou 
de modo a agasalhar o frio dos sentimentos. Deus se 
mostrou muito perto, testemunhou esse amigo. 

Depois que tudo se aquietou, conversávamos sobre o 
ocorrido e eu lhe perguntei como se comportaria dali em 
diante com relação aos amigos. Sua reposta foi espon-
tânea e sem nenhum sinal de ressentimento: continuarei 
mantendo a mesma intensidade nas amizades, pois todos 
estão sujeitos a sofrer traições. Só amigos podem trair e 
eu não quero perder a capacidade de fazer amigos, com 
medo da traição.

Enquanto faço uma faxina na alma estou aprendendo 
a pensar da mesma forma!

JUBBESP

No dia 5 de julho próxi-
mo passado a JUBBESP 
- Junta Batista Biblica 
do Estado de São Pau-
lo realizou sua reunião 
bimestral de pastores e 
obreiros no Templo Ba-
tista Bíblico de Campinas 
SP sob a liderança do 
Pr. Marcelo da Silva. O 
preletor foi o Pr. Marcos 
Antonio Silva do Templo 
Batista de Indianópolis 
SP. Na ocasião, o Pr. An-
tonio Ferreira dos Santos 
(FOTO), presidente da en-
tidade apresentou a nova 
logo da JUBBESP que foi 
aprovada por todos. As 
duas próximas reuniões 
da Junta serão estas: 
Igreja Batista Biblica em 
S. Manoel. Liderada pelo 
pr. Estanislau Vilas Boas 
no dia 6 de setembro e 
Igreja Batista Biblica em 
Vila Rosa liderada pelo 
Pr. Uziel, dia primeiro de 
novembro.

AMI

A política, a eleição e o crente
evangélicos. Mas assim como o 
voto é individual, a escolha precisa 
ser individual também. O crente 
não vota no candidato da igreja 
ou da denominação, mas, sim, no 
candidato que ofereça o menor 
risco possível à liberdade religiosa, 
à vida dos embriões humanos, à 
família tradicional, à segurança, à 
saúde, à educação e à economia 
e nesta ordem. Às vezes, não se 
trata de votar no melhor candidato, 
mas no menos pior. Porém, o voto 
nulo só favorece o candidato que 
está na frente e, portanto, não 
deixa de ser um voto. 

O famigerado Kit Gay, por 
exemplo, ainda estava fresco 
na memória do povo brasileiro 
quando os paulistanos escolhe-
ram o seu prefeito em uma elei-
ção onde não havia melhores 
candidatos, mas, certamente, 
havia os piores, e justamente o 
pai do Kit Gay, com a ajuda dos 
que deixaram de votar, ganhou 
as eleições. Dois anos mais tar-
de, o seu índice de aprovação é 
um dos mais baixos da história. 
Graças à participação maciça 
dos eleitores, as três últimas 
eleições para presidente foram 
para o segundo turno quando as 
pesquisas apontavam vitória em 
primeiro turno, provando que ir 
às urnas é o único poder que o 
povo tem sobre os seus repre-
sentantes. Depois das eleições, 
não adianta fazer passeatas 

ou manifestações. O melhor 
protesto é ir às urnas e não dar 
mais oportunidade para o parti-
do ou candidato que só tem nos 
decepcionado como cristãos. O 
voto ainda é confi dencial, mas 
não para Deus. Ele sabe em que 
votamos e porquê. 

Se você realmente deseja 
um país com liberdade religiosa 
e que valorize a família, vote em 
candidatos que pensem o má-
ximo possível como você. Isso 
não signifi ca votar em pastores 
que estejam almejando grandes 
cargos públicos. Aliás, um pas-
tor que prefere ser presidente 
da república, governador ou 
prefeito, está rejeitando o cha-
mado pastoral ou admitindo que 
nunca foi realmente chamado. 
Quanto ao fato que a política 
está corrompida, lembre-se das 
palavras do sábio Dr. Aníbal 
Pereira dos Reis: “É preferível 
votar no ladrão a votar no Diabo, 
pois o ladrão só deseja o nosso 
dinheiro, mas o Diabo deseja a 
nossa vida”. 

“Admoesto-te, pois, antes 
de tudo, que se façam depre-
cações, orações, intercessões, 
e ações de graças, por todos os 
homens; Pelos reis, e por todos 
os que estão em eminência, 
para que tenhamos uma vida 
quieta e sossegada, em toda 
a piedade e honestidade” (I 
Timóteo 2.2). 

A religião formal e o 
cristianismo real

E as pobres aves se olharam 
perplexas, porque nunca haviam 
imaginado que tais coisas hou-
vessem. Não haviam passado 
por escolas de canto, porque o 
canto nascera com elas. E nun-
ca apresentaram um diploma 
para provar que sabiam cantar, 
mas cantavam simplesmente...

- “Não, assim não pode ser. 
Cantar sem a titulação devida é 
um desrespeito à ordem. E os 
urubus, em uníssono, expulsa-
ram da fl oresta os passarinhos 
que cantavam sem alvarás...” (1).

O texto é polissêmico, per-
mite varias interpretações. Os 
urubus poderiam representar 
os professores rígidos de uma 
pedagogia antiga, (época da 
palmatória).  Poderia aplicá-lo 
a época da ditadura militar, po-
deria aplica-lo a uma empresa 
em que os chefes são contro-
ladores, apegados a hierarquia 
e sufocam a criatividade dos 
funcionários. Nesse caso, quero 
aplicá-lo ao ambiente do Novo 
Testamento por ocasião da che-
gada de Jesus. Os religiosos da 
época se achavam as pessoas 
mais importantes do mundo, os 
conhecedores da Lei de Deus, 
criaram tantas leis que sufoca-
vam a simples interpretação da 
Bíblia. Valorizavam suas tradi-
ções e impediam que as pesso-
as comuns buscassem a Deus 
de maneira pura e pessoal.

Quando Jesus entrou em 
cena, Ele revolucionou. Ele 
trouxe libertação aos que viviam 
numa escravidão religiosa. Ele 
trouxe paz, perdoou pecados, 
tocou nas pessoas marginaliza-
das: leprosos, ladrões, prostitu-
tas. Ele ofereceu Graça como 
ninguém jamais imaginou. 

Os cristãos do Novo Tes-
tamento assemelham-se aos 
pardais, bem-te-vis  e sabiás. 
Quando conheceram a Jesus, 

começaram a entender o que é 
viver para a glória de Deus, tive-
ram suas vidas transformadas 
e começara a cantar um novo 
cântico: “Pôs um novo cântico 
na minha boca, um hino de lou-
vor ao nosso Deus” – Sl 40. 3. 

O legalismo tornou-se si-
nônimo de farisaísmo. Pessoas 
muito rígidas, controladoras,  
fiscalizadoras da vida cristã 
alheia. Querem impor as suas 
preferências sobre as outras. 
Não conseguem perceber as 
lacunas nas Escrituras. Para 
tais pessoas tudo é preto ou 
branco, é oito ou oitenta. Não 
entendem que a Bíblia deixa 
áreas cinzentas, situações não 
prescritas, não proibitivas, pois 
estão na esfera das opções.

Exemplo: Há igrejas com li-
turgias engessadas, palavreado 
formal, rituais repetitivos, uni-
formes para pastores e líderes, 
mulheres proibidas de usarem 
calças, músicas com linguagem 
arcaica, proíbem a variedade de 
instrumentos musicais, proíbe-
-se expressar a alegria através 
do bater palmas nos cultos e 
por aí vai.  É claro que devemos 
examinar nossa motivação. 
Fazemos o que fazemos para 
esnobar, para agigantar o ego 
ou para a glória de Deus? 

Deus nos tirou da gaiola 
da religião opressora e nos 
transportou para a fl oresta da 
sua Graça; não para vivermos 
irresponsavelmente, não para 
vivermos de forma mundana, 
mas para celebrarmos a verda-
deira Vida!

(1) Rubem Alves - 1933-
2014 - Cronista, ex-professor 
da UNICAMP. O texto acima foi 
extraído do livro “Estórias de 
quem gosta de ensinar - O fi m 
dos Vestibulares”, Editora Ars 
Poética - São Paulo, 1995, pág. 
81.

O escritório, 
a agenda e a alma.
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O missionário Pr. Val-
cides Xavier Cativo (foto) 
acaba de realizar uma 
viagem missionária até 
o Alto Rio Xié onde Deus 
abriu as portas no Rio 
Xié e nos rios Cubate e 
Içana e para a pregação 
do evangelho. Na viagem 
que teve a duração de 33 
e três dias 46 pessoas 
tomaram decisão para 
a salvação e 5 pediram 
reconciliação. 

O Pr. Valcides teve a 
alegria de colocar a placa 
da primeira Congregação 
Batista do Alto Rio Xié. 
Outra grande bênção é 
que há um pastor por 
nome Baldo que mora 
nesse rio e é do próprio 
povo Nyengatu e a FUNAI 
não pode expulsá-lo. Ele 
também dará apoio a ou-
tra congregação no Baixo 
Rio Xié. 

Um dos Institutos In-
dígenas no Rio Içana terá 
na próxima etapa no mês 
de novembro a formatura 
de mais 8 obreiros que 
irão concluir o curso teo-
lógico. Contatos com Pr. 
Valcides: telefone fixo 
(92) 3671-1875; Celular 
(92) 91591463. E-mail 
valcidescativo@yahoo.
com.br.  Rua Carvalho 
Leal, 128 - Bairro São 
José - CEP 69130-000 
Urucará AM.

No dia 20 de julho 
de 2014 foi re-
alizado o batis-

mo de sete novos irmãos 
que desceram as águas 

Em reunião da Di-
retoria da AMI 
-  A s s o c i a ç ã o 

Missionária Independente, 
realizada no dia primeiro de 
agosto de 2014 em Guaru-
lhos SP fi cou defi nido que o 
VII Congresso Missionário 
Batista Fundamentalista 
será realiado do período de 
14 a 17 de julho de 2015 no 
Hotel Fonte de Santa Tereza 
no município de Valinhos SP. 
A cidade e Valinhos tem uma 
localização estratégica no 
Estado de São Paulo, pois 
está a 87,2 km da capital, 
estimados 1h10 de carro. 
Localizada na região metro-
politana de Campinas fi ca 
próximo a dois aeroportos: 
Aeroporto Internacional de 
Viracopos a 28,8 km, 27 
minutos de carro; Aeroporto 
Internacional de Guarulhos 
a 106,9 km, 1h15 minutos 
de carro.

Em breve as inscrições 
para o congresso serão 
abertas e haverá parcela-
mento no pagamento. O 
custo por pessoa adulta para 
as três diárias será de R$ 

PERSEGUIÇÃO
Cresce na América Lati-

na a perseguição contra os 
cristãos. Aqui não estão de-
capitando nem crucifi cando. 
Estão criando sanções polí-
ticas roubando o direito de 
cultuar livremente. Medidas 
de governos tem impedido a 
abertura de novas igrejas. 
Estão tentando fechar tem-
plos já existentes. A ANDEB 
- Associação Nacional dos 
Evangélicos da Bolívia trava 
uma batalha jurídica, que in-
clui uma petição de Incons-
titucionalidade ao Tribunal 
Constitucional buscando a 
revogação de leis assinadas 
pelo presidente Evo Morales 
que estabeleceu regras que 
são empecilhos à liberdade 
religiosa. Os evangélicos 
são minoria no país, cerca 
de 1,6 milhão de pessoas. 
O Decreto 1987 e a Lei 351 
têm como objetivo “regular 
a concessão e registro para 
igrejas, grupos religiosos 
e crenças espirituais”. Na 
Costa Rica, as 2.500 igre-
jas que formam a Aliança 
Evangélica Costarriquenha 
estão preocupadas por que 
o governo impôs novas 
regras de funcionamento 
de templos. Cerca de 1.500 
delas seriam proibidas de 
continuar funcionando.

ELA FALA, EU NÃO.
Pesquisa realizada nos 

EUA mostrou que 90% dos 
pastores creem que a Bíblia 
tem respostas para questões 
do dia a dia nas áreas sociais, 
morais e políticas, mas que 
a grande maioria deles não 
aborda tais temas nos púlpitos 
de suas igrejas. A pesquisa é 
o resultado de um trabalho 
realizado durante os últimos 
dois anos pela Organização 
Barna. A própria Bíblia nos diz 
para tratar de todos os desíg-
nios de Deus. Se a Bíblia fala, 
devemos falar.

MUSEU DA FÉ
O estado de São Paulo 

pode receber um museu de-
dicado ao cristianismo. “Pa-
drinho” da ideia, o deputado 
estadual Fernando Capez, 
lançou em 20 de agosto o 
“primeiro tijolo simbólico” 
da obra na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo. Os 
idealizadores do projeto são 
dois jornalistas: Luciana Ma-
zza e Marcelo Rebello, que 
pretendem recorrer a leis de 
incentivo fi scal como a Rou-
anet, do Governo Federal, 
para fi nanciar a obra. Capez 
afi rma que tentará levantar 
patrocinadores e recursos 
da Secretaria da Cultura 
do estado para realizar a 
obra. O museu não terá foco 
religioso, mas sim “histórico 
e cultural”. O objetivo princi-
pal é eternizar a história da 
igreja evangélica. O projeto 
piloto para o museu conta 
com uma área de 10 mil m² 

“Muitos homens devem a grandeza da sua vida 
aos obstáculos que tiveram que vencer.”

(C. H. Spurgeon)

URUCARÁ 
AM

A Igreja Batista Fun-
damental Ponta Grossa 
em Porto Alegre RS sob 
a liderança dos pastores 
Michael Lee Ring  e Cláu-
dio Vilmar da Rosa estará 
comemorando seu 18º 
aniversário nos dias 12 a 
14 de outubro. O preletor 
do sábado será o Pr. Mi-
chael Martins. 

Poderá haver trans-
missão ao vivo pelo site: 
www.gauchosparacristo.
com.br. Para contatos 
com pastor Ring: e-mail: 
pastormichael@gauchos-
paracristo.com.br.

18º 
ANIVERSÁRIO

Batismo em Jardim Vera Cruz

e tornaram-se membros 
da Primeira Igreja Batista 
em Jardim Vera Cruz, São 
Paulo SP, sob a liderança 
do Pr. Paulo Cesar de Al-

meida Bastos. Os novos ir-
mão batizados foram: Jose 
Augusto, Dona Idal ice, 
Maria, Mateus, Vinicius, 
Jair e Ademario.

AMI comemorará Jubileu 
de Prata em 2015

450,00 e para crianças de 6 
a 12, R$ 310,00. Até 5 anos 
na há custos. As inscrições 
cobrem as três diárias com 
pensão completa (café da 
manhã, almoço e janta), 
mais dois coffee breaks e re-
frigerantes incluídos durante 
as duas refeições diárias. 

O Hotel Fonte de Santa 
Tereza tem excelente infra-
estrutura para convenções 

com amplo auditório e salas 
de apoio, ar condicionado. 
São 73 chalés (duplos, triplos 
ou quádruplos) mais aparta-
mentos equipados com ven-
tiladores de teto, telefone, TV 
e frigobar. Wi-fi  disponível no 
saguão e nos quartos.

Para o lazer há uma área 
verde de 110.000 m², pisci-
na, sauna a vapor, lago para 
pesca, quadra poliesportiva, 
salão de jogos com bocha, 
pingue-pongue, pebolim e 
sinuca. Visite o site: www.
fontesantatereza.com.br. O 
endereço é Rua 12 de outu-
bro, 650, Valinhos SP. 

A AMI está preparando 
um site especial para as 
inscrições e o folder com 
todas as informações para 
e parcelamentos. O Jornal 
de Apoio e a revista Esta-
ção Missões sempre trarão 
informações. 

Diretoria da AMI

INTRODUÇÃO
“Sofremos muito com o pouco que nos falta e 

gozamos pouco o muito que temos”.
(William Shakespeare)

e capacidade para receber 
1500 pessoas, dimensões 
equivalentes às do MASP. 

“LIMPEZA RELIGIOSA”
Comunicado emitido 

pela ONU dia 25 de agosto 
acusa o Estado Islâmico 
de promover uma “limpeza 
étnica e religiosa” no Iraque 
e na Síria, pedindo que a 
comunidade internacional 
interfi ra no caso. O texto foi 
assinado pela alta comis-
sária da ONU para Direitos 
Humanos, Navi Pillay, que 
disse: “O Estado Islâmico 
e os grupos armados as-
sociados cometem a cada 
dia graves e horríveis viola-
ções dos direitos humanos. 
Atacam sistematicamen-
te homens, mulheres e 
crianças em função de sua 
origem étnica, religiosa ou 
sectária, e realizam uma 
limpeza étnica e religiosa 
sem piedade nas regiões 
que controlam”. E aqui no 
Brasil ainda tem gente que 
acha o islamismo bonito!

BIOCHIP
A medicina está prestes 

a iniciar a implantação de 
um biochip que será ca-
paz de controlar diabetes, 
ser usado como método 
contraceptivo e ainda para 
fazer exames dando um 
diagnóstico preciso e rápi-
do até mesmo para casos 
de câncer. O biochip é um 
dispositivo eletrônico do ta-
manho de um grão de arroz 
chamado de “wearables” 
assim como acessórios 
tecnológicos de uso pessoal 
como os óculos, relógio e 
pulseiras fabricados por 
empresas como LG, Moto-
rola e Samsung. A diferença 
é que este pequeno disposi-
tivo será implantado dentro 
do organismo humano. “Os 
biochips vão acelerar o 
diagnóstico das doenças, 
porque são ultrassensíveis. 
Isso vai permitir exames 
de análises clínicas mais 
rápidos e baratos”, diz Ida-
gene Cestari, diretora de 
bioengenharia do INCOR 
- Instituto do Coração em 
entrevista à Veja. O MIT  
Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts já testou um 
biochip para evitar gravidez. 
Implantado sob a pele ou 
no abdômen da mulher 
ele libera diariamente uma 
pequena dose de hormô-
nio contraceptivo. O uso 
do biochips pode parecer 
novidades, mas há cerca 
de 300 mil pessoas que já 
usam esses dispositivos no 
mundo todo. Tudo está sen-
do muito bem preparado.

EPÍLOGO
“Somente quando en-

contramos o amor, é que 
descobrimos o que nos 

faltava na vida”.
(John Ruskin)

Os contatos com o escritório da missão será com o 
Diretor Administrativo, Elizeu Reder pelos telefones: Elizeu 
Reder (11) 2441-3588 (Fixo) Celulares: (11) 99346-3747 
(TIM); 94655-5828 (OI). E-mail: missaoami@uol.com.br. 
Correspondência: Associação Missionária Independente 
- Caixa Postal 10 – CEP 07112-970- Guarulhos SP. Para 
falar com o Presidente: Pr. Renato Sá Barreto Neto, Tel. 
(11) 2441-4802 e 98235-7887 (TIM). Com o Coordenador 
de Missões, Pr. Carlos Alberto Moraes: (16) 3761-0749; 
Celulares (16) 98121-4101 (TIM) e 99192-1440 (CLARO).
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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 • 

Deus tem feito uma 
grande obra aqui 
em Marabá nes-

te ano de 2014. Devido ao 
pouco tempo disponível, 
tomamos algumas decisões 
sobre prioridades. 

1: relacionamento com 
o Senhor.

2: família. 
3: Serviço no Reino.
4: Meu trabalho no Exér-

cito Brasileiro. 
Começamos o ano com 

a presença do Pastor Sa-

A IGREJA MISSIONAL NA BÍBLIA
Edições Vida Nova
Michael W. Goheen

www.vidanova.com.br
A palavra “missional” é com frequência defi nida de maneiras con-
fl itantes, com pouco empenho em fundamentá-la fi rmemente nas 
Escrituras. Michael Goheen desembrulha a identidade missional da 
igreja ao investigar o papel para o qual o povo de Deus foi chamado 
a cumprir na história bíblica. Goheen mostra que a identidade da 
igreja pode ser entendida somente quando seu papel é articulado 
no contexto do Novo e do Antigo Testamento.

A frase “Cristo foi um cronômetro” é atribuída 
a Hermann Melville, autor do romance Moby 
Dick. Cronômetro é um instrumento capaz de 

medir o tempo. Será que a metáfora de Melville para Jesus 
Cristo é adequada?  

Se entendermos que o cronômetro é usado tanto 
para marcar o início de certa quantidade de tempo como 
o seu fi m, a metáfora é bem adequada, pois foi isso que 
Cristo fez. 

O modo de marcarmos o tempo a partir de Cristo foi 
iniciado pelo monge Dionísio Exigiuus (nascido na Cítia) 
no século VI. Antes disso a contagem dos anos seguia a 
nomenclatura de Era Diocleciana, por causa de Dioclecia-
no, imperador romano.  

O motivo dado por Dionísio foi “a fi m de que o início 
de nossa esperança nos parecesse tanto mais familiar e a 
causa da reparação humana, i.e., nosso redentor, reluzisse 
com tanto maior brilho.” (Jesus e o seu tempo, pg. 24, de 
Wolfgang Stegemann).

Dionísio errou nos cálculos, pois Jesus nasceu pelos me-
nos quatro anos antes da data marcada por este monge, mas 
este calendário se fi rmou no mundo, dividindo a marcação da 
História em a.C. (antes de Cristo) e d.C. (depois de Cristo).

Embora o cálculo tenha fi cado fora de centro o acerto 
teológico foi no alvo,  pois a obra do Senhor Jesus situa-se 
no centro do tempo, não cronologicamente, mas por ser 
o clímax do projeto redentor de Deus. Sua vinda explica 
e restaura a Criação, deixando tudo pronto para esperar 
a Consumação.  A vinda de Cristo deu início ao tempo 
fi nal da velha Criação e começou o novo tempo da nova 
Criação. Assim, vivemos entre os tempos (1 Co 10.11).  

Jesus veio na plenitude do tempo: vindo, porém, a 
plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de 
mulher, nascido sob a lei, (Gálatas 4.4).

Esta vinda era parte essencial no propósito de Deus:  
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos 
tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da 
terra; (Efésios 1.10).

Este projeto estava na mente de Deus, antes do tempo, 
mas se manifestou no tempo. As pessoas que seguem ape-
nas a sabedoria destes tempos não conseguem entender. 
Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados; 
não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos pode-
rosos desta época, que se reduzem a nada; mas falamos 
a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual 
Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória; 
sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século 
conheceu; (1 Coríntios 2.6-8).

Antes desta vinda, os meios estabelecidos por Deus 
eram apenas sombras da obra que Ele realizaria no tem-
po da nova ordem: os quais não passam de ordenanças 
da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e 
diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de 
reforma.  (Hebreus 9.10).

Deus havia prometido a obra redentora antes dos 
tempos eternos, mas esta obra foi manifesta no tempo 
apropriado, conforme Tito 1.2,3: na esperança da vida 
eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes 
dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a 
sua palavra. 

Em sua vinda Jesus realizou o sacrifício necessário 
para resolver o problema do pecado, que tem corrompido 
a criação, como diz Hebreus 6.26: Ora, neste caso, seria 
necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a 
fundação do mundo; agora, porém, ao se cumprirem os 
tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, 
pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. 

Ele esteve neste tempo, mas saiu e voltou aos céus (Atos 
1.21,22). Mas voltará para consumar o que iniciou. assim 
também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para 
tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pe-
cado, aos que o aguardam para a salvação. (Hebreus 9.27).

Enquanto aguardamos, é necessário testemunhar Sua 
obra, anunciando que o tempo oportuno é agora e que este 
se abrevia.  Eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, 
agora, o dia da salvação; Isto, porém, vos digo, irmãos: 
o tempo se abrevia;  (2 Coríntios 6.2; 1 Coríntios 7.29 ) 
Contamos com a certeza de que Ele estará conosco todos 
os dias, até a consumação do tempo (Mateus 28.19,20)

O Senhor do tempo, criou o tempo, entrou no tempo, 
viveu no tempo, saiu do tempo, marcou o tempo, tornou-
-se o centro do tempo, está conosco no tempo e um dia 
concluirá Sua obra iniciando um novo tempo.

“O passado é lição para refl etir, 
não para repetir.”

(Mário de Andrade)

COMBABICRE

No dia 13 de setembro 
a COMBABICRE - Comu-
nhão Batista Bíblica de 
Campinas e Região realiza 
a Segunda Conferência 
Missionária Regional sob 
o tema “Proclamando sua 
glória entre as nações”. 
Com início às 17 horas, nas 
dependências da Igreja Ba-
tista Bíblica do Centro lide-
rada pelo Pr. Natal Losnach 
(foto) o evento terá como 
preletor o Pastor Joelsio. 
Além do palestrante, have-
rá os seguintes seminários 
temáticos: “A estratégia 
missionária do apóstolo 
Paulo” com Pr. Joel; “Am-
pliando nossa visão missio-
nária transcultural” com o 
missionário Pr. Lourinaldo; 
“Envolvendo nossa família 
em missões” com Pr. Eliúde 
e “Conferência Missionária 
para Crianças” com Pr. 
Antonio Santos. 

Nos últimos meses o 
missionário Pr. Josué Ama-
ral (FOTO) tem desenvol-
vido evangelismo em di-
versos lugares da periferia 
de Manaus e treinamento 
semanal de um grupo de 
10 homens para o minis-
tério, pesquisa de campo 
(viagens curtas) avaliando 
campos novos e suprindo 
necessidades de obreiros 
em regiões distantes e 
carentes e está ajudando 
semanalmente dois pontos 
de pregação. Em um deles 
já existe um grupo com imó-
vel próprio e o outro é um 
lugar alugado na periferia 
de Manaus. Elisa, a fi lha 
mais velha, está no Instituto 
Bíblico Peniel em Jacutinga 
– MG se preparando para o 
ministério. Em breve pastor 
Josué concluirá o levanta-
mento solicitado pela sua 
missão AMI e defi nirá os 
rumos do seu novo trabalho 
de implantação de igrejas.

MANAUS AM

A DEFINIÇÃO DO CRISTIANISMO
Editora Verdade

David W. Gooding
John C Lennox

www.editoraverdade.com.br
Mahatma Gandhi foi uma vez questionado por que ele não havia 
se juntado à igreja cristã. Ele respondeu: “Qual?” Inegavelmente, 
de um ponto de vista mundial, a cristandade moderna apresenta 
um quadro muito confuso. No curso da história muitos acréscimos 
supersticiosos acerca do cristianismo tornaram difícil sua pregação. 
Este livro vai ajudá-lo a compreender os fatos históricos no centro 
do Evangelho cristão.

PASTOREADOS POR PAULO (VOLUME 2)
Editora Hagnos

Israel Belo de Azevedo 
www.hagnos.com.br

Neste segundo volume, o autor continua e conclui sua abordagem 
sobre os escritos de Paulo. Como no primeiro volume, o objetivo do 
autor é o mesmo: fazer Paulo pregar ainda hoje, para nos pastorear. 
Pastoreados por Paulo sistematiza a pregação de Paulo em suas 
epístolas. Neste volume: Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 
Timóteo, Tito e Filemom são comentadas, tema por tema. 

Novo trabalho em Marabá-PA

muel, Igreja Batista Regular 
em São Luiz do Maranhão 
e minha sogra foi salva por 
Cristo. Tenho dificuldade 
de receber convidados da 
cidade de Marabá nos cultos 
em nossa casa devido ao 
fato de estarmos numa Vila 
Militar. Mas Deus operou um 
milagre: o empresário Sérgio 
Marcon membro de uma 
Igreja Batista Regular em 
Ananindeua PA ofereceu pa-
gar o aluguel de um espaço 
para cultuarmos ao Senhor. 

Na  i naugu-
ração tivemos a 
presença do Pr. 
Almir represen-
tando nossa As-
sociação de Be-
lém. Deus tem nos 
abençoado com 
visitantes e con-
versões. Estamos 
desenvolvendo 
dois ministérios: 
Na cidade com 

Cristo foi um 
cronômetro

plantação de igreja e como 
missionário militar com as 
famílias na Vila Militar.

Temos tido comunhão 
com igrejas do Estado do 
Pará, entre elas, Igreja Ba-
tista Regular Lux Brilhante, 
Igreja Batista Regular em 
Castanhal. Orem por nossa 
permanência em Marabá, 
pelo menos até o final de 
2014.  Pelas famílias que 
Deus tem confi ado a nós. 

Mateus Bueno e Aline 
Bueno - missionários 
militares voluntários.
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A missionária Rosân-
gela da Silva Feitosa (foto) 
esteve em Maceió AL apre-
sentando seu projeto mis-
sionário em Moçambique, 
África. De volta a Uberaba 
MG na Igreja batista Fun-
damental, teve o privilégio 
de participar de diversos 
trabalhos com crianças e 
também na Igreja Batista 
Regular do Calvário. De 
28 de julho a primeiro de 
agosto participou do III Mó-
dulo de Aconselhamento 
da ABCB. Orem para que 
no tempo certo a irmã Ro-
sângela alcance o sustento 
adequado para seu envio 
ao campo em Moçambique. 
Conheça mais visitando o 
Blog: missrosangelafeitosa.
blogspot.com ou o Face-
book: Rosangela Feitosa.  
Para contatos: Fixo: (34) 
3321-8331; Claro: (34) 
8416-9071;  Oi: (11) 96999-
8987;  Vivo: (34) 9812-
0636; Tim: (34) 9148-1218. 
E-mail: missrosangelafeito-
sa@gmail.com. 

Uma tendênc ia 
muito forte de 
nosso tempo é o 

pula-pula de igreja em igre-
ja. Não acho um problema 
uma pessoa buscar uma 
igreja que siga a Bíblia para 
congregar, porém, essa bus-
ca deixou de ser uma busca 
por uma igreja bíblica e que 
esteja engajada na missão 
de Deus e passou a ser uma 
busca focada em verdadeiras 
besteiras, coisas que, defi niti-
vamente, ninguém deveria se 
preocupar quando buscasse 
uma igreja para congregar. 
Isso também serve para quem 
já está na igreja e fi ca bus-
cando certas coisas que não 
convém. O que não devemos 
buscar em uma igreja?

1- INFRAESTRUTURA
É impressionante mas 

muitas pessoas acham que 
as coisas mais importantes 
em uma igreja são ar-con-
dicionado, estacionamento, 
iluminação, berçário, bancos 
estofados… sei que essas 
coisas são gostosas e todo 
mundo quer, mas não é o 
tipo de coisa que devemos 
procurar em uma igreja. 
Pessoas que procuram esse 
tipo de coisa sempre estarão 
descontentes, pois o ser hu-
mano é insaciável na busca 
pelo conforto. Sem contar, 
é claro, que essa busca 
mostra, dentre outras coi-
sas, o desejo de fi car dentro 
da igreja enraizando e não 
sair ao mundo para levar a 
Palavra.

Os missionários 
Pr. Fernando e 
Lany Lima tra-

balhando na implantação 
de igrejas em El Palmar 
realizam evangelismo de 
casa em casa, discipulado 
e cultos de louvor e adora-
ção. Ao mesmo tempo já 
estão de olho nos bairros 
vizinhos onde já realizaram 
algumas visitas. Duas irmãs 
que estão congregando 
moram em um destes bair-
ros. Nos domingos à tarde 
continuam com o trabalho 
em Macapaima. Orem pela 
construção do local de 
culto. 

O maior obstáculo é a fal-
ta de material de construção, 
pois está faltando cimen-
to, blocos, cerâmica, tinta, 

Há alguns dias ouvi pela TV, de uma vítima de 
violência, a exclamação: “Deus precisa ter 
piedade de nós.” Embora este clamor seja um 

clichê, pois as pessoas já se acostumaram a usar o nome 
de Deus sem pensar no que estão dizendo, ainda assim 
expressa uma verdade. Só a misericórdia de Deus pode 
nos fazer viver neste mundo e prosseguir para o alvo.

O que nos choca mais? Um vídeo postado na Internet 
com um jornalista americano sendo decapitado por um 
extremista islâmico, a foto de crianças esquálidas vítimas 
da fome na Somália, a notícia de uma mãe que afoga no 
vaso sanitário o fi lho que acabara de dar à luz?  Logo 
tudo isto estará esquecido porque novos vídeos violentos 
estarão sendo postados e a nossa mente vai, aos poucos, 
sendo cauterizada para não mais sofrer com a dor alheia. 
Até que esta dor chegue às nossas casas.

Ficamos revoltados diante das cenas que presencia-
mos muitas vezes. Questionamos o tempo de Deus que 
não responde na hora as nossas orações. Queremos sa-
ber quando o alívio de Deus vai chegar. Como conciliar a 
verdade de um Deus que é amor e todo o mal que vemos 
em nossos dias?

Davi, neste salmo, também inicia com um grito de 
desespero, segue rogando a Deus por uma explicação 
para aquela tribulação e termina com um cântico de vitória, 
quando, no fi nal da oração, reconhece a ação restauradora 
do Senhor agradecendo pela libertação que, provavel-
mente, chegara: “Eu, porém, confi o em Teu amor. O meu 
coração exulta em Tua salvação”.  

No meio da provação, muitas vezes, sentimos como se 
estivéssemos sozinhos. Há uma sensação de abandono, 
como se Deus tivesse se esquecido de nós. Mas a Palavra 
de Deus nos diz que Ele ouve o nosso clamor e está no 
controle de todo o mal que nos acomete.

Faço parte daquela geração em que os valores eram 
trabalhados e exemplifi cados na vida de nossos pais, em 
que o respeito dos fi lhos pelos pais era um padrão, em que 
o amor ao próximo era uma regra de vida e a honestidade 
de todas as autoridades que, supostamente, deveriam 
ser o modelo e ter o perfi l do verdadeiro líder, era exigido.

Hoje convivemos com uma realidade bem diferente dos 
nossos tempos de criança. Vejo o mal se sobressaindo ao 
bem, vejo os valores cristãos sendo achincalhados, vejo 
tanta injustiça, tanta violência, tanta mentira e descuido 
das autoridades, tanta insolência e desamor. E então me 
lembro dos versículos de Habacuque 1.2-4 “Até quando, 
Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei: 
Violência! E não salvarás?... a destruição e a violência 
estão diante de mim; há luta e confl ito por todo lado. Por 
isso a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece. Os 
ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida.” 

O profeta, no meio do sofrimento, clama a Deus por 
uma resposta. Mas aí, nos versos 17 e 18 do capítulo 3, 
nos deparamos com os preciosos versículos “Ainda que a 
fi gueira não fl oresça, nem haja fruto na vide, o produto da 
oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as 
ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não 
haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus 
da minha salvação”. 

Não podemos nos ater às aparências dos dias de 
hoje. Deus nos faz promessas e está pondo em prática 
seus propósitos. Quando cremos nisso podemos ver um 
Deus que está no controle de tudo e Ele sempre cumpre 
o que promete.

A resposta ao nosso clamor está em compreender as 
gloriosas promessas de Deus e confi ar totalmente nelas 
e termos absoluta certeza de que seus propósitos se rea-
lizarão em nossa vida. É confi ar em Deus mesmo quando 
nossas orações não são respondidas. “... se tardar, espera-
-o, porque certamente virá. “Hc.2.3. Aleluia. Deus e fi el.

“A grandeza não consiste em receber honras, 
mas em merecê-las”.

(Aristóteles)

A Igreja Batista Marana-
ta de Novo Hamburgo sob 
a liderança do Pr. Marcelo 
Martins (FOTO), através 
do PDM - Programa de 
Desenvolvimento Minis-
terial, está oferecendo o 
curso de Aconselhamento 
Bíblico ministrado pelo Pr. 
Randy Richner, integrante 
da ABCB - Associação 
Brasileira de Conselheiros 
Bíblicos. O curso será mi-
nistrado durante os meses 
de Outubro e Novembro 
toda segunda-feira por 8 
semanas consecutivas das 
20 às 22h30. O início será 
dia primeiro de outubro. O 
investimento será de R$ 
30,00 para todo o módulo 
(este valor é usado para 
impressão do material da 
aula). Contato: (51) 3594-
4026, ou pelo e-mail: mar-
celoealiane@ibest.com.br.

ACONSELHA-
MENTO

UBERABA MG

Um clamor 
atual

Salmos 13.1 
“Até quando te esquecerás de mim, SENHOR?”

El Palmar, Venezuela.
etc. A Venezuela 
está enfrentando 
um grande desa-
bastecimento e a 
inflação já che-
ga a quase 90%. 
Faltam alimentos 
básicos, como 
açúcar, café, lei-
te, óleo e arroz, 
sendo que quase 
80% desses pro-
dutos são impor-
tados de outros 
países, e como 
a Venezuela tem 
dívidas com os 

nhor está no controle desta 
situação. Para contatos com 
a família Lima use: E-mail: 
fernando_limah@hotmail.
com, telefone: 00 (xx) 58 
41-6585-6697.

países vizinhos, vários deles 
não querem mais vender 
seus produtos. 

Orem pelo governo que 
está buscando apoio na 
China. Cremos que o Se-

Cinco coisas que NÃO devemos 
procurar em uma igreja

André Sanches

2 - DIVERSÃO
Muitas pessoas procu-

ram a igreja atrás de di-
versão, principalmente os 
mais jovens. Veem a igreja 
como mais uma opção de 
entretenimento. É bem co-
mum chegarem até algum 
líder e perguntarem: O que 
vocês oferecem em termos 
de programação a novos 
membros? Como se a igreja 
fosse uma indústria produ-
tora de divertimento e pas-
satempos. Alguns também 
saem da igreja por ela ser 
“chata”. O pior de tudo é 
quando a igreja oferece en-
tretenimento! Diversão não 
é coisa para se buscar em 
uma igreja. Entendo que a 
diversão aconteça na igreja, 
mas não é o objetivo dela. 
Quem procura a igreja atrás 
de diversão logo sairá dela, 
pois a indústria de entrete-
nimento do mundo é muito 
competente em oferecer 
isso. Já a igreja séria, nunca 
se esforçará para oferecer 
isso a quem quer que seja, 
pois não é a sua missão.

3 - DEFEITOS
Entendo que é saudá-

vel termos pessoas criticas 
(construtivas) na igreja, po-
rém, não é saudável viver-
mos procurando defeitos. 
Isso porque iremos encon-
trá-los aos montes e iremos 
fazer da repercussão destes 
defeitos um inferno na vida 
da igreja. A igreja são as 
pessoas e as pessoas estão 
na igreja em diferentes fases 

de amadurecimento da vida 
cristã. Assim, é bem comum 
encontrarmos todo tipo de 
defeito possível. Quem está 
na igreja procurando de-
feitos os encontrará e não 
permanecerá em nenhuma 
comunidade, pois não existe 
igreja cujos membros não 
têm defeitos. Além disso, 
quem fi ca apenas procuran-
do e apontando defeitos é 
hipócrita, pois também está 
cheio deles!

4 - PERFEIÇÃO
É incrível haver pessoas 

que buscam uma espécie de 
perfeição na igreja. Nutrem 
uma grande expectativa de 
como as coisas devem ser, 
de como as pessoas devem 
agir que representa àquilo 
que acham perfeito em uma 
igreja. Querem que tudo 
aconteça conforme pensam, 
da forma que acham que é 
melhor. Porém, logo se de-
cepcionam, pois a perfeição 
passa longe de qualquer igre-
ja. Qualquer que busque isso 
na igreja vai se decepcionar 
com muita rapidez. Na igreja 
não há perfeitos, há pessoas 
buscando ser perfeitas.

5 - O QUE QUEREMOS
É muito comum a busca 

por uma igreja que se enqua-
dre em tudo que deseja o meu 
coração. Essa busca é um 
erro, já que o nosso coração 
é enganoso. Deus é o dono da 
igreja e é o Espírito Santo que 
move o coração dos líderes e 
membros da igreja para que 
ela faça e seja conforme Deus 
deseja. E, normalmente, o de-
sejo de Deus é bem diferente 
dos nossos desejos egoístas. 
Buscar uma igreja que seja 
como “eu” quero é afrontar o 
dono da Igreja, Jesus Cristo. 
A igreja deve ser como Ele 
quer. Se for uma igreja bíbli-
ca e que busca cumprir sua 
missão, não há a necessida-
de dela se desdobrar para 
agradar alguns membros que 
querem mais um clube que 
uma igreja.

E VOCÊ, O QUE ACHA 
QUE NÃO DEVEMOS BUS-
CAR EM UMA IGREJA?
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Nos dias 26 a 28 de 
setembro, a Igreja Batista 
da Vitória em Londrina PR, 
sob a liderança do Pr. S. 
David Smith comemora 12 
anos de fundação. Para 
marcar a data. Haverá uma 
série de conferências tendo 
como preletor o Pastor Tim 
Rabon (FOTO) da Carolina 
do Norte nos EUA Pastor 
Tim pastoreia a Igreja Batista 
Beacon em Raleigh, NC nos 
EUA e sua igreja tem uma 
frequência de 2.000 pesso-
as por semana. Para saber 
mais sobre o trabalho em 
Londrina entre no site: http://
www.victoryinbrazil.com.

No dia 2 de agosto 
de 2014, com a 
presença de 14 

pastores: Adilson Ferreira, 
Wallace Juliare, Paulo Henri-
que Tavares, Renato Sá Bar-
reto Neto, Manuel Adilson 
Oliveira Lourenço, Antonio 
Majela Pupim, Antonio Fran-
cisco, Tomé Lopes de Souza, 
Abelírio Gouveia de Oste, 
Carlos Alberto Moraes, Hélio 
A. de Oliveira, Raimundo Sá 
Barreto, Claudio Cruz, Odair 
Bianchi e Claudio Drosten, 
que foi o preletor, aconteceu 
a ordenação pastoral do ir-
mão ocorreu Wagner Bueno 
que assumiu o pastorado da 
Igreja Batista Bíblica de Vila 
Progresso em Guarulhos SP.

O exame doutrinário no 
qual o candidato foi aprova-
do, já havia acontecido no 
dia 18 de julho de 2014, na 
Igreja Batista Bíblica de Vila 
Progresso em Guarulhos, 
onde o candidato é membro 
há quinze anos. Estiveram 
presentes na ocasião for-
mando o concílio, os pas-
tores Eli Beck Braga como 
moderador, Odair Bianchi, 
como secretário da Junta 
Batista Bíblica do Estado de 
São Paulo e Cláudio Drosten 
integrante do Comitê Teo-
lógico. Os demais pastores 
examinadores foram: Abelí-
rio Gouveia de Oste, Manuel 
Adilson Oliveira Lourenço, 
Paulo Sergio Rodrigues 
Batista, Mario José da Silva, 
Estanislau Vilas Boas de 
Almeida, José Reginaldo 
Gonçalves Santana, Bene-
dito Juliare, Paulo Henrique 
Tavares, Daniel de Santis e 
Antonio Ferreira dos Santos, 
Presidente da JUBBESP.  

Wagner Bueno é casado 
com Silvana Leal Bueno 
desde 17 de dezembro de 
1983, e dois anos depois 

No íntimo o homem sabe que alguma coisa 
está errada na sua relação com Deus e sente 
que isto precisa ser resolvido. A própria ten-

tativa de ir a Deus através de penitências, boas obras, 
religiões, revela a sua consciência de estar separado. 
A Bíblia afirma que todos pecaram (Romanos 3.23) e 
que os nossos pecados fazem separação entre nós e 
Deus (Isaías 59.2). Esta separação produz sentimentos 
de culpa, visão distorcida do valor próprio, vergonha, 
incertezas, medo da morte e da condenação. Todo o 
nosso desenvolvimento tecnológico, filosófico, religio-
so, etc  não tem conseguido preencher o vazio causado 
pela separação de Deus. O homem carece da glória de 
Deus e por isto, desde Adão até hoje tem procurado 
em vão construir uma ponte para a eternidade. Mas 
como transpor este abismo, como ter a certeza de 
estar em paz com Deus e encontrar um alento para a 
minha alma?

Ao pecar, Adão e Eva fi caram despidos (destituídos) 
da glória de Deus e imediatamente perceberam a sua 
nudez (Gênesis 3.7). Na tentativa de solucionar o pro-
blema fi zeram um avental de folhas de fi gueiras para 
se vestirem. Estavam com isto tentando por si mesmos 
resolver o problema da sua desobediência, da sua ver-
gonha. Porém, em Gênesis 3.9-10, lemos que ao soar a 
voz de Deus no jardim o homem se esconde e confessa 
estar nu. “E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: 
Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, 
e temi, porque estava nu, e escondi-me.” Mas não havia 
Adão feito para si um avental, como então pôde dizer que 
estava nu? O que aconteceu com o avental? Ao ouvir a 
voz de Deus, Adão tremeu e percebeu que nada que ele 
fi zesse poderia trazê-lo de volta ao estado original. Diante 
de Deus nenhum dos argumentos de Adão, nenhuma das 
suas desculpas poderia prevalecer. Apesar das folhas, 
ele estava nu.

Assim como Adão o homem tem procurando de 
todas as formas se reabilitar diante de Deus, continua 
inutilmente tentando esconder a vergonha do seu peca-
do através do avental da religiosidade, da fi losofi a, das 
obras, justiça própria, e como Adão, está se cobrindo 
de folhas de fi gueiras. Porém, quando partir desta vida, 
quando for chamado à presença de Deus e ouvir: onde 
estás?  Que resposta dará? - Estou na folha de fi gueira, 
nas obras, na religiosidade, na minha justiça própria. 
Aceitará Deus isto? Isaías 64.6, Diz: “Mas todos nós 
somos como o imundo, e todas as nossas justiças como 
trapo de imundícia...”. Não há mérito nenhum em nós, 
nada que façamos pode mudar o fato de que somos pe-
cadores perdidos. Na sua justiça Deus afi rma: “o salário 
do pecado é a morte” (Romanos 6.23). Diante disto, que 
alternativa nos resta?  Em Gênesis 3.21 vemos que Deus 
cobriu a nudez de Adão. “E fez o Senhor Deus a Adão 
e a sua Mulher túnicas de peles, e os vestiu”. A obra de 
Adão não serviu para cobri-lo, foi preciso Deus agir. O 
sangue de um animal inocente foi derramado para que a 
vergonha de Adão e Eva fosse coberta (Hebreus 9.22). O 
animal inocente que foi morto para cobri-los, representava 
Jesus que haveria de morrer por nós. Isaías 53.5; Atos 
8.26-35, “o castigo que nos traz a paz estava sobre ele...”  
Quando João Batista viu Jesus, disse: “Eis ai o cordeiro 
de Deus que tira o pecado do mundo”. 

A salvação do homem só é possível quando este 
aceita a intervenção de Deus “não pelas obras de 
justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua 
misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração 
e da renovação do Espírito Santo” (Tito 3.5). Romanos 
5.8, diz que “Deus prova o seu amor para conosco, 
pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo 
nós ainda pecadores”.

Jesus foi o único homem que satisfez a justiça de Deus. 
Sua vida foi sem pecado (Hebreus 4.15). Ao entregar-se 
voluntariamente para morrer por nós, Ele estava  pagando 
pelos nossos pecados, estava nos oferecendo a sua justiça 
para cobrir a nossa vergonha (1 Pedro 3.18). Jesus é legi-
timamente o Único que pode ligar você a Deus (I Timóteo 
2.5, Atos 4.12; I João 2.1-2). Você só pode ser perdoado, 
salvo; só pode transpor o abismo que te separa de Deus 
se houver desejo de mudança no teu coração (arrependi-
mento)  e se crer aceitando a morte substitutiva  de Cristo 
e sua ressurreição como o único meio de salvação (Atos 
3.19; Romanos 10.9-10).  

“As pessoas que vencem neste mundo são as que 
procuram as circunstâncias que precisam e, quando 

não as encontram, as criam”.
(George Bernard Shaw)

Onde 
estás?

Ordenação Pastoral 
de Wagner Bueno

Silvana se converteu. Wag-
ner levou mais um ano. No 
dia 07 de março de 1999, ao 
participar do culto noturno, 
onde o pastor Claudio Dros-
ten explanava a Palavra, 
Deus falou ao coração de 
Wagner e ele entregou sua 
vida ao Senhor. Deus falou 
claramente ao meu coração 
e ele entendeu que era pe-
cador e que somente através 
do arrependimento poderia 
ser salvo se tornando nova 
criatura em Cristo Jesus. Em 
meio a muitas lágrimas Wag-
ner tomou a decisão mais 
importante de sua vida. No 
dia 20 de agosto de 1999 foi 
batizado. Juntamente com 
seus dois fi lhos, Aline e Vitor.

Depois do Batismo Wag-
ner começou a participar 
mais ativamente dos minis-
térios da igreja: Sociedade 
Missionária Masculina, culto 
nos lares, onde por varias 
ocasiões foi o mensageiro, 
professor da EBD, Diácono, 
entre outros.

No ano de 2001, Wagner 

matriculou-se no SEBARSP, 
no curso SETA - Seminário 
de Ensino Teológico Alterna-
tivo, curso que era realizado 
de dois a três encontros por 
mês aos sábados. O curso 
teve a duração de quatro 
anos, ao termino do curso 
em 2005, recebeu o grau 
de Licenciatura Breve em 
Teologia, no ano de 2005. 

Foi neste tempo de gran-
de aprendizado que Wagner 
sentiu o chamado de Deus 
para o ministério pastoral. 
Paralelamente ao curso 
teológico, Wagner era aluno 
do curso de História na UNI-
MESP, Centro Universitário 
Metropolitano de São Paulo, 
o qual lhe conferiu o titulo de 
Licenciatura Plena em Histó-
ria, no ano de 2007. 

Da união matrimonial 
com Silvana, o Senhor con-
cedeu ao casal dois fi lhos: 
Aline Leal Bueno hoje com 
28 anos e Vitor Leal Bueno 
com 27. Aline está casada 
com o Pr. Paulo Henrique 
Tavares e tem dois filhos: 

Arthur Hen-
rique Tava-
res com três 
anos e oito 
m e s e s  e 
Thales Hen-
rique Tava-
res com um 
ano e seis 
meses.

Na mes-
ma data da 
ordenação, 
Wagner foi 
empossado 
como pastor 
da Igreja ba-
tista Bíblica 
de Guaru-
lhos.

A CIEF - Confedera-
ção de Igrejas Evangélicas 
Fundamentalistas do Brasil 
realizará sua concentração 
semestral em Patos – Para-
íba no dia 15 de novembro 
de 2014. No Mês de janeiro 
de 2015, nos dias 26 a 30 
acontecerá o congresso 
da ALADIC - Aliança Lati-
no-Americana de Igrejas 
Cristãs em Recife PE. As 
inscrições estão abertas 
até dia 31 de dezembro de 
2014. Para maiores infor-
mações entre em contato 
com pastor Kenneth Olson 
pelo e-mail: k43olson@
yahoo.com

CIEF

A Igreja Batista Funda-
mental em Araguari lidera-
da pelo Pr. Marcos Gesiel 
Laurentino (foto) realiza as 
Conferências Missionárias 
para renovação do com-
promisso de promessa de 
fé para missões. O evento 
será nos dias 18 a 21 de 
setembro de 2014 e terá 
como preletor o missionário 
Pr. Fernando César Martins 
que trabalha na implan-
tação de igreja em São 
Carlos SP. Para contatos 
com Pr. Marcos: Fixo: (34) 
3512-7802; OI: (34) 8832-
2473; TIM: (34) 9245-9845. 

ARAGUARI MG

12 ANOS

Momento de louvor

O casal com os dois fi lhos

Imposição das mãos
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O trabalho missio-
nário em Piumhi com-
pletou dois anos. Para 
comemorar, foi realiza-
do um culto de Ação 
de Graças num rancho 
próximo a cidade. As 
igrejas de Vargem Bo-
nita e São Roque de 
Minas participaram e 
havia mais de 60 pesso-
as presentes, sendo 20 
de Piumhi. A pregação 
ficou a cargo do Pr. 
Cleber Rodarte Neves 
(FOTO) da Igreja Batista 
Independente de Campo 
Belo-MG. No final foi 
servido um delicioso 
jantar. 

Foi  um tempo de 
muita alegria e comu-
nhão. O Pr. Luiz Miguel, 
sua esposa Débora, e as 
fi lhas Agnes e Annelise 
que servem ao Senhor 
em Piumhi têm motivo 
de sobra para louvar o 
Senhor da obra. Além 
da implantação da igre-
ja, tem sido realizado 
acampamento para ca-
sais e encontro de jo-
vens e adolescentes 
das 3 igrejas da região. 
Para suprir a falta de 
obreiros naquela região, 
foi iniciado em Serra da 
Canastra um Instituto 
Bíblico com 11 alunos. 
Saiba mais sobre o tra-
balho em http://diaman-
teseternos.blogspot.
com.br.

Se você continua vivo é porque ainda 
não chegou aonde devia.

(Albert Einstein)

Sob o tema “Com-
prometidos com Ele” 
acontecerá no dia 20 
de setembro de 2014 o 
Encontrão de Jovens no 
Acampamento Maanain 
em São Sebastião do 
Paraíso - MG. O evento 
está sob a liderança do 
Pr. Jader Saraiva Neto 
da Primeira Igreja Ba-
tista de São Sebastião 
do Paraiso MG. A ex-
pectativa é de que seja 
um tempo precioso de 
comunhão e fortaleci-
mento espiritual. Para 
contatos com Pr. Jader 
use os telefones (35) 
9174-6351 TIM e (35) 
3531-3060 - Fixo. 

ENCONTRÃO 
DE JOVENS

PIUMHI 
MG
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8 Espaço Final

Nos dias que ante-
cederam o Con-
gresso Batista 

Bíblico em Porto Velho, Ron-
dônia, no mês de julho de 
2014, a CBBN realizou mais 
um Retiro dos Missionários 
que contou com a presença 

Neste mês de se-
tembro a AMI 
-  A s s o c i a ç ã o 

Missionária Independente 
realiza uma Conferência 
Missionária Regional em 
Manaus AM na Igreja Batista 
em D. Pedro, sob a liderança 
do Pr. João Azevedo Saraiva 

Pode soar como cruel o título desta pastoral. É 
preciso que nos choquemos ao invés de fi car-
mos na inércia da pós-modernidade, aceitando 

tudo passivamente, sem nenhuma reação. É inevitável 
que cada acontecimento revela que a Palavra de Deus, 
se obedecida, evitaria muitos ocorridos como o caso do 
garoto de 11 anos que perdeu o braço junto a jaula de 
um tigre no zoológico de Cascavel (PR). Dia após dia os 
acontecimentos provam de forma cabal que a Bíblia está 
certa e é atual. A desgraça vem quando não se obedece 
a Palavra.

Primeiro o garoto é de uma família esfacelada, 
seus pais são divorciados. O menino estava passando 
as férias com o pai. O comportamento do menino era 
de uma criança sem nenhuma disciplina, pois foi aler-
tado pelas pessoas que o viram num lugar proibido e 
desafiando os animais ferozes. Segundo a entrevista 
do programa Fantástico (Rede Globo), o pai o alertou 
várias vezes, mas sem nenhum efeito, pois o menino 
parecia não entender o que é obediência. Quem era 
aquele pai para dar ordem ao filho? Que autoridade 
tinha? Era um pai de férias que seu convívio com o 
filho se limitava a alguns meses do ano. Por outro 
lado, também faltou autoridade a aquelas pessoas que 
viram o garoto correndo seriíssimos riscos e ninguém 
fez nada para tirá-lo dali, pelo contrário, filmaram as 
peraltices do menino.

Imagine se aquele pai tirasse o garoto dali e lhe desse 
algumas palmadas, ele seria duramente criticado. Prova-
velmente, os espectadores da cena se revoltariam contra 
aquele pai e chamariam a polícia para as providências 
necessárias. O pai seria preso? Talvez. A imprensa o 
criticaria? Talvez. O pai poderia ser atacado por todos 
os lados, mas seu fi lho teria os dois braços. Agora ele só 
tem um braço e poderia ter morrido se o braço não fosse 
amputado. “Não retires da criança a disciplina, pois, se a 
fustigares com a vara, não morrerá” (Provérbios 23.13). 
Conclusão desse versículo: A disciplina não mata, o que 
mata e amputa é a falta dela. 

A estultícia (insensatez, loucura) está l igada 
ao coração da criança, mas a vara da disciplina a 
afastará dela - Provérbios 22.15. A vara, a correção 
bíblica, elimina do coração da criança aquele dese-
jo de fazer o que é errado e o coloca no caminho 
certo. Deus fez a família, deu orientação de como o 
casal deve viver, como deve disciplinar seus filhos. 
Somente na obediência aos Seus princípios é que 
seremos abençoados.

Antonio Mendes é pastor titular da PIBA

da maioria dos missionários 
aprovados pelo Comitê de 
Missões. 

As reuniões para estudos 
e planejamentos acontece-
ram das dependências da 
Igreja Batista Biblica Nova 
Porto Velho sob a liderança 

do Pr. Adonias dos Anjos 
Ferreira. 

As palestras matinais e 
mensagens da noite foram 
proferidas pelos pastores: Ál-
varo Augusto Pavan, Paul 
Hylton, João Saraiva Junior, 
Joel Barbosa, Manoel Cano e 
Domiciano Gonçalves da Silva. 

Foram aprovados no-
vos projetos: Pr. Eliasib e 

Daniela Palomino, Peru e 
Pr. Adelmo e Rúbia para 
Cujubim RO. Também foi 
estabelecida uma parceria 
entre a CBBN e a União 
Peruana para o desenvolvi-
mento de projetos no Peru. 
O novo Direto de Missões da 
CBBN é o Pr. Joel Barbosa 
da Igreja Batista Bíblica de 
Embu Guaçu SP.

Comitê de Missões da CBBN 
realizou retiro de missionários

Preletores

Missionários

Conferências regionais da AMI

Jr. O evento será nos dias 
12 a 14 de setembro e tem 
como objetivo convidar as 
igrejas adjacentes para os 
cultos missionários das noi-
tes de 12 e 13, sexta-feira e 
sábado. Para o sábado de 
manhã, um período com os 
pastores e esposas come-

çando com o café da manhã 
indo até o almoço. 

Nesse período da ma-
nhã, após o café, o Pr. Carlos 
Alberto Moraes, Coordena-
dor de Missões da AMI trará 
um relato sobre a AMI. Será 
apresentado os propósitos 
da missão, o que tem sido 
feito, como montar um proje-
to com princípio, meio e fi m. 

O Pr. Josué Amaral, mis-
sionário pela AMI em Ma-
naus, mostrará o resultado 
de um levantamento feito por 
ele sobre as possibilidades 
do trabalho de evangeliza-
ção e implantação de igre-
jas tanto na capital quanto 
nos municípios adjacentes, 
especialmente aos que é 
possível chegar por via ter-
restre. No evangelismo será 

mostrado o desafi o 
de alcançar os ribei-
rinhos.

Para 2015, devi-
do à comemoração 
do Jubileu de Pra-
ta pelos 25 anos 
da AMI a agenda 
está em aberto para 
mais duas confe-
rências regionais. 
Além do Congresso 
dias 14 a 17 de ju-
lho em Valinhos SP, 
duas Conferências 
Regionais já estão 
marcadas: Florianó-
polis na Igreja Batis-
ta Bíblica liderada 

pelo Pr. Moisés Damázio 
dias 15 a 17 de maio e em 
Goiânia no Templo Batista 
Ebenézer sob a liderança do 
pr. Robson Marcelo da Silva 
nos dias 28 a 30 de agosto.

Pretendemos agendar 
mais duas para 2015. Os in-
teressados em agendar uma 
conferência regional podem 
entrar em contato com o 
Coordenador de Missões da 
AMI, missionário Pr. Carlos Al-
berto Moraes pelos telefones: 
(16) 3761-0749; 99192-1440 
(Claro) e 98121-4101 (TIM). 

Uma sugestão que fa-
zemos aos pastores é que 
procurem acertar com a AMI 
a possibilidade de realizar a 
Conferência Missionária da 
igreja com esta da AMI, pois 
é algo que pode ser feito.

Sem a 
palmada, 

perde-se o braço.

Pr. Carlos Pr. Josué




