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Nos dias 12 a 14 
de setembro de 
2014 a Igreja 

Batista Bíblica em Vila Bra-
sílio Machado (também 
conhecida como Igreja Ba-
tista do Sacomã), sob a 
liderança do Pr. Luiz Malta, 
comemorou 77 anos de 
existência no local. A data 
foi marcada pela realização 
de uma série de conferên-
cias que teve como prele-
tor o Pastor e missionário 
estadunidense Daniel D. 
Johnson do Templo Batista 
Maranata de Londrina PR. 

Depois de mais de 
dois meses vi-
sitando igrejas, 

em muitas viagens e confe-
rencias em diversas partes 
do Brasil, já temos prometi-
do pelas igrejas 16 mil reais 
para a compra do nosso 
terreno na capital do Timor. 
Faltam 65 mil reais.  Temos 
orado para que até meados 
do próximo ano tenhamos o 
valor, pois os terrenos em 
Timor vão se valorizando. 
Se apenas mais cinquenta 
se dispuserem a nos apoiar 
eu creio que podemos al-
cançar o valor necessário 

Em Sessão Magna 
e Festiva a Aca-
demia Evangélica 

de Letras do Brasil - AELB 
comemorou o seu 52º ani-
versário de existência, na 
quarta-feira, 22 de outubro 
de 2014, às 20h, na Cate-
dral Evangélica Cristo Vive, 
situada à Rua Maricá, 320, 
Campinho, Rio de Janeiro. 

Naquela oportunidade fo-
ram premiados vários irmãos 
e irmãs pelos seus trabalhos 
culturais apresentados, e 
foram empossados novos 
acadêmicos membros titu-
lares: Bispo Anderson Caleb 
Soares de Almeida, da Igreja 
Metodista Wesleyana, Rev. 
Isaías Cavalcanti da Silva, 
da Igreja Presbiteriana do 

No dia 18 de ou-
tubro de 2014 
na Igreja Batista 

Bíblica em Jardim Miriam 
em São Paulo SP, sob a lide-
rança do Pr. João Amador de 
Melo, reuniu-se o Concílio de 
pastores para examinação e 
ordenação dos irmãos Elias 
Francisco e Washington dos 

O Pr. Jomar e sua 
família estão co-
lhendo frutos no 

trabalho missionário em Ran-
cagua, Chile. No dia 31 de 
Junho deste ano receberam a 
visita de três jovens (Samuel, 
Tiago e Curt) do seminário 
Peniel de Jacutinga MG. 
Ficaram no campo por três 
semanas e muito ajudaram 
pregando, ensinando e aju-
dando com os adolescentes, 
os jovens, e com a música. 

Orem pela Natasha, uma 
jovem convertida que está 
se preparando para estu-
dar no Seminário Palavra 
de Vida em Santiago. Tem 
havido novas conversões 
e muitos trabalhos estão 
sendo iniciados. Nos dias 
23 a 28 de setembro esteve 

77 anos

O tema da conferência foi: 
“Vitória Apesar das Cir-
cunstâncias”. Durante os 
cultos foram apresentados 
diversos números espe-
ciais pelo Coral, Conjunto 
Masculino, Conjunto Aviva-
voz, Conjunto Boas Novas, 
grupo de flautas das pelas 
crianças, além de duetos e 
solos. A Igreja foi grande-
mente abençoada e desa-
fiada pelas mensagens, e, 
no sábado, realizou-se uma 
grande festa com a presen-
ça de muitos visitantes. A 
Deus toda a Glória!

Timor Leste

para a compra do terreno e 
para darmos inicio à cons-
trução de nossa igreja. 
O casamento do nosso 
missionário Osmundo está 
em andamento, pois ele 
já deu entrada com todos 
os documentos na Embai-
xada Brasileira, e aguarda 
apenas ser chamado para 
assinar os papeis com a sua 
amada. Se quiser dar o pre-
sente, pode, mas se quer 
adotá-lo como missionário, 
seria melhor. Para saber 
mais e também se informar 
sobre como apoiar: E-mail: 
timorlouri@hotmail.com.

No dia 15 de 
outubro, o Dr. 
Carlos Osval-

do, do SBPV foi ao en-
contro do Mestre. Leia na 
página 4

Dr. Carlos Oswaldo 
Cardoso 

Pinto
1950 - 2014

Colunista do JA entra para a AELB

Brasil, Bispo Paulo Tarso de 
Oliveira Lockmannn, da Igre-
ja Metodista do Brasil e o Pr. 
José Barbosa de Sena Neto, 
da Comunhão Batista Bíblica 

Apoio”. 
Pr. Barbosa 

Neto passará a 
ocupar a cadeira 
de número 18, a 
qual tem como 
patrono o saudo-
so acadêmico Pr. 
Antônio Almeida. 
Seu paran in fo 
foi o Cel. Av. Ju-
randyr de Souza 
Fonseca, mem-
bro da IB Central 
da Barra, RJ. Pr. 
Barbosa Neto foi 
indicado pelo Pr. 
Josué Ebenézer 

é atualmente presidida pelo 
Rev. Guilhermino Silva da 
Cunha, pastor efetivo há 
mais de 30 anos da Cate-
dral Presbiteriana do Rio de 
Janeiro. A AELB foi instituía 
pelos sonhos concretizados 
do saudoso Rev. Bolívar Ri-
beiro Pinto Bandeira, pastor 
presbiteriano, seu primeiro 
presidente, no dia 23 de ou-
tubro de 1962, na presença 
do saudoso Dr. Austregésilo 
de Atahyde, então presiden-
te da Academia Brasileira 
de Letras. Cientes da sua 
capacidade e méritos, a 
direção do Jornal de Apoio 
parabeniza o Pastor José 
Barbosa de Sena neto. Ao 
Senhor Deus todo o louvor 
e toda a glória!

Dois novos pastores Rancagua – Chile

visitando o trabalho no Chile, 
o irmão Sidney Luís Lima 
que pertence a Igreja Batis-
ta Regular em Jardim São 
Jorge - Butantã SP. Irmão 
Sidney faz um trabalho no 
Chile na cidade de Pucón 
desde 2008, durante seu 
período de férias. Nesse 
período Sidney ajudou em 
diversas áreas (pregando, 
ensinando, música), e até 
preparou umas pizzas para 
os adolescentes e jovens. 

No dia 26 aconteceu a 
projeção do Filme “Deus não 
está morto” e contou com a 
presença de vinte visitantes. 
Orem pela salvação de al-
mas. Para fazer contato use 
o e-mail: pastor_jomar@ou-
tlook.cl, ou pastor_jomar@
yahoo.com.br.

Janio da Costa Basto, 
José Carlos Cruz, Luiz 
Euclides Duarte Malta, 
Nildo Simões Ferreira, 
João Amador de Melo, 
Samuel Barreto, Ho-
nório Corrêa da Silva, 
Deogenilson Evange-
lista de Santana e José 
Cristóvão da Silva.

Para a presidência 
do Concilio foi escolhi-
do o Pr. Honório Cor-

Santos Ximenes. 
O concílio foi for-

mado pelos pastores: 
José Manoel de Cer-
queira, Marcelo da 
Silva, Osmar Vandete 
de Freitas, Uziel Alves 
Cirino, Mario José da 
Silva, Jose Reginaldo 
Alves Santana, Mano-
el Fernandes da Silva, 
Valdir Dias dos San-
tos, Ebenézer da Silva 
Rodrigues, Jorge Dan-
tas de Albuquerque, 

rêa da Silva, secretariado 
pelo Pr. Deogenilson Evan-
gelista de Santana. O exami-
nador do primeiro candidato, 
Elias Francisco, foi o Pr. José 
Cristóvão da Silva e o Pr. 
Samuel Barreto foi o exami-
nador do irmão Washington 
dos Santos Ximenes. Conti-
nua na página 5.

Elias e Wanda

Washington e Josiene

Nacional-CBNN, 
com destaque e 
por unanimidade, 
diante de um nú-
mero de 10 con-
correntes, tendo 
como destaque 
não só o seu li-
vro “Confissões 
Surpreendentes 
de um ex-Padre”, 
mas as suas pu-
blicações de seus 
mais de 15 anos 
c o m p r o v a d o s 
como colunista 
de o “Jornal de 

de Souza Soares, pastor ba-
tista da CBB, para concorrer 
a uma das quatro vagas.  

A AELB com 40 cadeiras 
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“Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou 
de sentidos, razão e intelecto, pretenda que não os utilizemos.”

(Galileu Galilei)
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RIO BRANCO AC Mais de 50 milhões de eleito-
res disseram não ao modelo 
de governo ao qual temos 

sido submetidos há doze anos. Cerca 
de 30 milhões de eleitores deixaram de 
votar, anularam ou cancelaram os seus 
votos. Portanto, a grande maioria do 
povo brasileiro não aprova o governo 
atual, mas, em uma democracia, o que 
vale é a contagem de votos. Portanto, 
quem decidiu não escolher um candidato, 
escolheu, sim, o candidato vencedor. É 
impossível ser neutro diante do sistema 
político brasileiro. Com exceção dos es-
tados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
as regiões sul, sudeste e centro-oeste 
votaram contra o atual governo; porém, os 
motivos de cada eleitor não foram os mes-
mos: mensalão, corrupção na Petrobras, 
aparelhamento da máquina pública e as 
penas brandas que foram aplicadas pelo 
Supremo Tribunal Federal aos condena-
dos do Mensalão. Já, as regiões norte e 
nordeste votaram em favor do governo 
com medo de perder o assistencialismo e 
os investimentos que foram feitos nestas 
regiões nos últimos anos. Não podemos 
culpá-los, pois os governos anteriores re-
almente não deram a devida atenção aos 
problemas do norte e nordeste do país. 

Há outras razões mais contundentes 
que privaram o atual governo e o seu 
partido dos votos de milhões de brasi-
leiros. Nem todos nós nos preocupamos 
com benesses fi nanceiras ou promessas 
espalhafatosas na área da saúde, se-
gurança e educação. Preocupamo-nos 
com a base de todos os problemas de 
nossa nação: valores cívicos e morais. 
As escolas estão sendo usadas para 
promover o comunismo bolivariano no 
qual personagens como Fidel Castro, Che 
Guevara e Hugo Chaves são heróis nacio-
nais a serem copiados. Os livros didáticos 
fazem apologia à prática homossexual 
sob o pretexto de inibir o preconceito e 
as escolas estão se transformando em 
celeiros de prostituição e do uso de dro-
gas. Para maiores informações, visite o 
site   http://www.emrevista.net/2013/04/
erotizacao-criancas-homossexualizacao-
-aborto-infanticidio-indigena.html. Há 
muitos perigos ocultos, levando o nosso 
país a uma ditadura política através de 
leis que amordaçam as igrejas e a família 
tradicional. Sobre a PLC 122, lei contra 
a homofobia, Aécio Neves disse que 
procuraria um consenso entre todas as 
partes enquanto Dilma Rousseff prome-
teu assiná-la caso fosse aprovada pelo 
Congresso Nacional.  No fi nal de 2009, 
enquanto a nação se preocupava com as 
festas de fi m de ano, o ex-presidente Lula 
assinou o PNDH 3 (Programa Nacional 
de Direitos Humanos) com elementos 
fortíssimos de uma ditadura marxista no 

Com a intenção primordial 
de obter melhor consciência 
quanto a execução de tão 
formidável pleito que é a obra 
de missões, a qual cumpre 
fi elmente a vontade de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cris-
to (Mc. 16:15) e visando um 
melhor relacionamento entre 
As Igrejas fundamentalistas do 
Rio Branco AC e região, através 
das suas lideranças realizaram 
uma conferência regional de 
missões: Igreja Batista Jireh  
em Cobija (Departamento do 
Pando - BO), Igreja Batista 
Bíblica em Feijó, Igreja Batista 
Fundamental, Igreja Batista 
Bíblica Canaã, Igreja Batista da 
Vitória; Igreja Batista Antioquia 
e Igreja Batista Nova Jerusa-
lém. A conferência foi realizada 
sob o tema geral: “Vida Cris-
tã“ tendo como preletor o Pr. 
Odair Bianchi, titular da Igreja 
Batista Bíblica em cidade Tira-
dentes, São Paulo SP. O local 
do evento foi a Igreja Batista 
Nova Jerusalém, nos dias 19 
a 21 de setembro. No dia 18 na 
Igreja Batista Fundamental. No 
mês de novembro, dias 20 a 23 
acontecerão as conferências 
nos dias 20 a 23 e o preletor 
será o Pr. Joel Barbosa da 
Igreja Batista Bíblica em Embu-
-Guaçu SP. Ele discorrerá sob 
o tema “Avivamento” com base 
em Habacuque 3.2.

AMIGOS DE SIÃO
Toda sexta-feira com iní-

cio às 20 horas há reunião 
do grupo Amigos de Sião no 
auditório Jacob Gartenhaus, 
Alameda dos Jurupis, 1.270 - 
Moema - São Paulo - SP (TBI). 
Para saber mais e fazer contato: 
2351-3491; 96860-2505 com 
Jane Dutra. Os trabalhos estão 
sob a direção do Pr. Alexandre 
B. Dutra.

Pelo Facebook: facebook.
com/amigosdesiao;

Youtube: http://www.you-
tube.com/amigosdesiaoaimi. 
Blog: http://noticiasdesiao.
wordpress.com.

PROJETO PORTUGAL
O missionário Pr. Jovito Do-

nizete Nunes está completando 
20 anos de serviço ao Senhor 
em Portugal. Recentemente, 
em viagem ao Brasil devido à 
enfermidade de sua mãe, o Pr. 
Jovito aproveitou para visitar 
igrejas mantenedoras e relatar as 
bênçãos do campo missionário. 
O trabalho em Portugal prosse-
gue e a família Nunes agradece a 
todos os que oram e contribuem 
com o seu ministério. Orem por 
ele e por seus familiares: a espo-
sa Cristina e os fi lhos Gabriel e 
Daniela. Para contatos: telefone: 
00351 261 40 5898 e Celular: 
00351 925 182 622. Apartado 
160 - Código Postal: 2564-910 - 
Torres Vedras - Portugal. E-mail: 
cgdjovitonunes@gmail.com.

O Brasil está dividido
Brasil, dentre eles, o apoio à invasão de 
propriedades e à revisão de todos os 
livros didáticos a partir de uma perspec-
tiva esquerdista na qual os terroristas 
comunistas são tratados como heróis 
nacionais e mundiais. 

Como será o Brasil daqui a 20 anos? 
Melhor dizendo: como está o Brasil de 
agora em relação há 20 anos atrás? Como 
cristãos, gozamos de mais ou menos liber-
dade de expressão? Nossos fi lhos estão 
mais ou menos protegidos de crimes 
hediondos e de ideologias antissemitas e 
marxistas?  A família tradicional tem sido 
protegida ou atacada pelo próprio gover-
no? Para certa parcela do eleitorado, a 
economia não é tudo. Mesmo porque, a 
Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a 
raiz de toda espécie de males (I Timóteo 
6.10). Portanto, mesmo que o Brasil esteja 
nadando em dinheiro daqui a quatro anos, 
continuaremos a votar em princípios, valo-
res, e, sobretudo, liberdade de expressão 
para todas as igrejas e para todas as 
famílias que desejam criar seus fi lhos de 
acordo com os valores judaico-cristãos. 
Nas próximas eleições, como nesta últi-
ma, talvez não haja melhores candidatos 
que o atual governo, mas sempre haverá 
os menos piores e são eles que precisam 
de nossos votos a fi m de impedir que o 
governo continue interferindo com a estru-
tura da família bem como com a liberdade 
de pensamentos. 

Aos eleitores cristãos, o ex-padre 
Dr. Aníbal Pereira dos Reis, costumava 
dizer: “É preferível votar no ladrão a votar 
no Diabo, pois o ladrão só deseja o seu 
dinheiro. O Diabo deseja a sua vida”. E 
por falar em padre, vale a pena citar, para 
a nossa própria refl exão, uma pequena 
parte do sermão do Padre Antônio Vieira 
proferido em 1655 diante de reis, dignitá-
rios, juízes, ministros e conselheiros: “O 
ladrão que furta para comer, não vai nem 
leva ao inferno: os que não só vão, mas 
levam, de que eu trato, são outros ladrões 
de maior calibre e de mais alta esfera; 
os quais debaixo do mesmo nome e do 
mesmo predicamento distingue muito 
bem São Basílio Magno. Não só são la-
drões, diz o santo, os que cortam bolsas, 
ou espreitam os que se vão banhar para 
lhes colher a roupa; os ladrões que mais 
própria e dignamente merecem este título 
são aqueles a quem os reis encomen-
dam os exércitos e legiões ou o governo 
das províncias, ou a administração das 
cidades, os quais já com mancha, já 
com forças roubam cidades e reinos: 
os outros furtam debaixo do seu risco, 
estes sem temor nem perigo: os outros 
se furtam, são enforcados, estes furtam 
e enforcam”. (Ressalva: a Palavra de 
Deus ensina que nenhum tipo de ladrão 
herdará o reino dos céus).

Lançar dúvida sobre o que Deus disse é a tá-
tica de Satanás. Foi assim desde o princípio 
quando em Gn 3.1, dirigindo-se a Eva: “Ora, 

a serpente era mais astuta que todas as alimárias do 
campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à 
mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda 
a árvore do jardim?”

O primeiro passo que leva ao distanciamento da ver-
dade é descrer da palavra de Deus. O livro de Gênesis 
é fundamental na estrutura da revelação de Deus e na 
pregação do Evangelho.

A religião católica sempre aceitou outras fontes de 
autoridade além da Bíblia, entre elas os livros apócrifos, 
a tradição e os ensinos do Papa quando fala ex-cathedra, 
entre outras. Por isso, o corpo de doutrinas do catolicismo, 
é uma mistura generalizada de judaísmo, cristianismo, 
misticismo e paganismo.

No dia 27 de outubro próximo passado o jesuíta ar-
gentino Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) fez uma 
declaração que chocou os setores mais conservadores do 
catolicismo. Em discurso proferido na Pontifícia Academia 
de Ciências na cidade de Roma, admitiu que a Teoria da 
Evolução e o Big Bang são reais e criticou a interpretação 
das pessoas que leem o Gênesis, achando que Deus 
“tenha agido como um mago, com uma varinha mágica 
capaz de criar todas as coisas”.

O papa está reescrevendo a Bíblia e talvez uma 
versão dele de Gênesis 1.1 fosse mais ou menos assim: 
“No princípio era o nada. Houve o Big Bang e assim se 
formaram os céus e a terra…” É o mesmo que dizer que 
o “nada” explodiu e o caos gerou a ordem maravilhosa 
do Universo. Para a alegorização das Escrituras não 
há limites. 

Já que não há como impedir a circulação e leitura da 
Bíblia, estão tentando desacreditá-la, ridicularizando-a. 
Durante a Idade Média, o catolicismo proibia a leitura das 
Escrituras e foi acusado de ser anticientífi co, devido a 
episódios como o mais famoso da história, em que Galileu 
Galilei enfrentou a inquisição e foi forçado a retirar sua 
teoria considerada “herética” de que a Terra girava em 
torno do Sol. Agora, para parecer politicamente correto, 
o mesmo catolicismo aceita teorias jamais comprovadas, 
que entram em choque com a revelação bíblica. Isto quer 
dizer que continua sendo uma religião anticientífi ca, pois a 
ciência comprovada nunca teve confl ito com as Escrituras.

A tática de Satanás no Éden foi lançar dúvida: “Foi 
assim que Deus disse?” É a mesma do papa hoje que 
quer fazer parecer idiotas os que creem na narrativa da 
criação como está na Bíblia e que foi exatamente como 
Deus disse. Na tentativa de mostrar-se inteligente o papa 
lança dúvida sobre a palavra de Deus comparando a 
descrição bíblica com os feitos de um mago.

Negar o relato de Gênesis para acreditar nas teorias 
do Big Bang e da evolução darwiniana não é fato recente 
no catolicismo. O que pouca gente sabe é que embora 
o físico russo nacionalizado estadunidense, George Ga-
mov, seja ofi cialmente o pai da teoria do Big Bang, foi o 
jesuíta belga Georges Lemaître quem primeiro propôs em 
1930 um modelo de universo com o nome de “Universo 
Lemaître-Einstein” ou “hipótese do átomo primitivo”, que 
mais tarde foi conhecido como Big- Bang. 

Maranata!

A fala do Papa e 
a fala de Satanás
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JABOTICABAL SP

O Jerusalem Bible Insti-
tute, em parceria com 
a Hebrew University 

of Jerusalem, está promovendo 
um excelente curso de História e 
Geografi a de Israel e Arqueologia 
Bíblica, nos dias14 a 27 de junho 
de 2015, em Israel. Os certifi cados 
serão conferidos pela Universidade 
Hebraica de Jerusalém, que é a 
segunda melhor universidade do 
mundo (fora do âmbito dos EUA), 
e que já tem produzido mais de 10 
prêmios Nobel.

Os alunos fi carão hospedados 
no Yad Hashmona, nas montanhas 
da Judéia, um dos mais bonitos 
lugares e um dos melhores hotéis 
de Israel. 

O curso constará de aulas no 
próprio hotel, na Universidade He-
braica, nos locais de pesquisas his-
tóricas e arqueológicas (principais 
sítios arqueológicos de Israel), com 
estudos e pesquisas em museus e 
parques nacionais.

Estão inclusos no Curso: Toda 
alimentação (pensão completa: 

Nos dias 29 e 30 de Se-
tembro a Primeira Igreja 
Batista Bíblica em Novo 

Gama DF realizou a conferencia 
de aniversário de 30 anos. Foram 
momentos abençoados e abenço-
adores coroados pelo batismo de 
novos irmãos. Estavam presentes 
no culto de gratidão a Deus a Igreja 
Batista Bíblica em Lunabel fi lha 
da Igreja aniversariante e a Con-
gregação Batista Bíblica em Mont 
Serrat. O preletor foi o Pastor Elias 
Ramos da Igreja Batista Bíblica em 
Vilhena - RO. 

A Primeira Igreja Batista Bíblica 
em Novo Gama GO, liderada pelo 
Pr. Geovan Bezerra dos Santos 
tem uma história de vida que deve 
ser conhecida por todos os irmãos 
Brasil afora. 

Tudo começou 30 anos atrás 
com a transferência da irmã Edna 
oriunda da IBB em Camaragibe PE, 
para trabalhar como enfermeira no 
Distrito Federal. Com sua família 
mudou-se para aquela região, e 
como não havia Igrejas Batistas Bí-

No dia 26 de setembro a Primeira 
Igreja Batista Bíblica em Vila 
Natal, São SP, sob a liderança 

do Pr. Mário José da Silva completou mais 
um ano de sua fundação. 

Para comemorar, nos dias 26 a 28 de 
setembro foi realizada a conferência do 
21º aniversário. Os pregadores foram os 
pastores Honório Correia de Diadema SP 
e Luís Malta de São Paulo, capital. Durante 
as conferencias foram homenageados os 
aniversariantes do mês. (FOTO).

A Igreja Batista Esperança 
de Jaboticabal, sob a lideran-
ça do missionário Pr. Daniel 
Rodrigo de Sousa realizou sua 
Conferência Missionária com 
a renovação da Promessa de 
Fé. O Pastor Anderson Dantas, 
missionário em Boticão MG foi 
o preletor. Com o resultado, 
a IBE vai elevar o número de 
missionários para 12. Foi reali-
zado o Jantar das Nações e as 
fotos estão em: https://www.fa-
cebook.com/daniel.rodrigo.18/
media_set?set=a.504114533
052433.100003616717382&ty
pe=3. Almas estão sendo sal-
vas e seis novos irmãos estão 
aguardando o batismo. Pastor 
Daniel está servindo interina-
mente à Igreja Batista Bíblica 
de Pitangueiras SP. Em Junho a 
igreja realizou sua conferência 
missionária, tendo como pre-
gador o Pr. Ricardo Marques de 
Brito, missionários aos árabes 
mulçumanos. Saiba mais: www. 
jaboticabaman.blogspot.com.

REVITALIZAÇÃO 
DE IGREJAS

A missionária Ivone de Fáti-
ma Vergílio está envolvida em 
um projeto que visa a revitaliza-
ção e construção de igrejas na 
região de Campinas. Trata-se 
de um projeto em parceria com 
igrejas e irmãos comprometi-
dos com a Palavra de Deus e 
sem fi ns lucrativos. Ele conta 
com o apoio da Primeira Igreja 
Batista Regular de Campinas 
e outras. Ivone é enviada pela 
Igreja Batista Betel de São 
Paulo SP e está envolvida no 
ministério a mais de 13 anos. 
É fi liada à Missão Batista Bra-
sileira Fundamentalista - MBBF 
e tem trabalhado no apoio à 
implantação de igrejas, auxi-
liando pastores e missionários. 
Já participou de quatro proje-
tos e atualmente estou atua na 
cidade de Campinas e região 
em parceria com o Pr. Luciano 
Martins na revitalização da 
Igreja em Jardim Boa Vista com 
o Pr. Valdinei Leocádio. Para 
saber mais entre em contato 
pelo telefone: (19) 98326-5793 
ou pelo e-mail: fvirgilio2011@
hotmail.com.

17º ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Boas Novas 

de Sales Oliveira SP sob a lide-
rança do Pr. Walmir Hensley Qua-
resma comemorou seu décimo 
sétimo aniversário de fundação 
realizando uma série de confe-
rências nos dias 4 e 5 de outubro 
próximo passado. O preletor foi 
o Pr. Cleyton Maciel da Igreja 
Batista Boas Novas de Guaíra SP. 

Curso de História, Geografia e Arqueologia Bíblica
Israel – 14 a 27 de Junho de 2015

café da manhã, almoço e jantar), 
hospedagem em apartamentos 
duplos, aulas, pesquisas, entra-
das em parques, museus e sítios 
arqueológicos, traslados, viagens 
internas, hospedagens em hotéis 
nos lugares de pesquisas, bem 
como alimentação, na Galileia, 
Região do Mar Morto, Colinas de 
Golan, Deserto do Neguev, etc.

As aulas serão ministradas em 
Inglês, mas haverá tradução simul-
tânea para a Língua Portuguesa.

Eis um resumo do Programa 
do Curso:

CURSO DE HISTÓRIA, 
GEOGRAFIA E 

ARQUEOLOGIA BÍBLICA
Nível 1

Em parceria com a Univer-
sidade Hebraica de Jerusalém 
(certificados serão dados por 
esta prestigiada universidade 
- que é a segunda melhor do 
mundo fora do circuito dos Esta-
dos Unidos, que tem mais de dez 
Prêmios Nobel).

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2015
Verão - 14 a 27 de junho de 2015
14 Dias / 13 Noites – US $ 2,980

Dia 1 Chegada DOMINGO 14/06/2015 
Dia 2 SEGUNDA-FEIRA 15/06/2015 Yad HaShmona 
Dia 3 TERÇA-FEIRA 16/06/2015 Hebrew University of Jerusalem (HUJ) 
/ Pesquisas em Jerusalém 
Dia 4 QUARTA-FEIRA 17/06/2015 Visita de Estudo em Jerusalém 
Dia 5 QUINTA-FEIRA 18/06/2015 5 Study Tour em Jerusalém 
Dia 6 SEXTA-FEIRA 19/06/2015 Estudo Yad HaShmona 
Dia 7 SÁBADO 20/06/2015 Dia Livre 
Dia 8 DOMINGO 21/06/2015 Visita de Estudo no Neguev 
Dia 9 SEGUNDA-FEIRA 22/06/2015 Study Tour no Mar Morto 
Dia 10 TERÇA-FEIRA 23/06/2015 Jornada de Estudos em Alta Galiléia & Golan 
Dia 11 QUARTA-FEIRA 24/06/2015 Estudo e Pesquisas ao redor do 
Mar da Galiléia 
Dia 12 QUINTA-FEIRA 25/06/2015 Estudos e Pesquisas na Via Maris 
Dia 13 SEXTA-FEIRA 26/06/2015 Estudo Yad HaShmona 
Dia 14 SÁBADO 27/06/2015 Traslado para Aeroporto de Tel Aviv.

O Curso compreende:
14 dias de excursão e Estudos em sala de aula e pesquisas de 

campo, Estudos e Pesquisas em Jerusalém, Neguev, Vale do Jordão, 
e Galiléia. Três refeições diárias (café da manhã, almoço, jantar). 
Todos os traslados, viagens internas e acesso aos locais agendados. 
Professores e guias que acompanham o grupo desde a chegada até 
a partida.  Passeios e taxas de entrada do itinerário. Certifi cado de 
Curso pela Universidade Hebraica de Jerusalém.

Curso Destinado a Pastores, Missionários, Professores de Semi-
nário e Faculdades Teológicas, e Líderes Eclesiásticos.

Requer: Nível Superior e/ou Curso Teológico (não é necessário ser 
reconhecido pelo MEC).

Preenchimento da Ficha de Inscrição.
Obs. Havendo disponibilidade de vagas, serão abertas inscrições 

para interessados em fazer o curso como convidado (ouvinte).
Vagas Limitadas!

Informações: Pr. José Nogueira (nogueirapesquisas@gmail.com)
+ 55 85 3214-1412 (fi xo) - 9912-0017 (TIM); 8970-3458 (OI); 9118-

2008 (CLARO)

Novo Gama comemora 30 anos

blicas na área, ela resolveu realizar 
cultos com as crianças do bairro 
em sua casa. Com o crescimento 
do grupo de crianças, houve a 
necessidade de ser organizado um 
ponto de pregação, e com a ben-
ção da igreja mãe, eles começaram 
a realizar cultos em um colégio da 
cidade e um de seus fi lhos hoje Pr. 
Honório Correa pregava nos cultos.

Com o desenvolvimento do 
trabalho, a Junta de Pernambuco 
enviava um pastor de Recife para 
realizar os trabalhos. O tempo foi 
passando, e o trabalho cresceu. 

Anos mais trade com a benção da 
Igreja mãe foi organizada a con-
gregação Batista Bíblica em Novo 
Gama, sob a orientação da Junta 
Batista Bíblica de Pernambuco. 
Devido ao crescimento do trabalho, 
foi necessário adquirir um local 
para abrigar melhor os irmãos e a 
congregação foi transferida para 
um prédio adquirido no endereço 
onde hoje a igreja está localizada. 

Mais alguns anos se passaram, 
vários pastores também passaram 
por seu púlpito e a Igreja cresceu, 
e organizou outros trabalhos, or-

denou pastores, sustenta missio-
nários. Durante a sua existência, 
passou por muitas lutas como 
qualquer igreja que preza pela sã 
doutrina. 

Deus sempre sustentou esta 
Igreja e tem abençoado o seu tra-
balho. Louvamos a Deus por tudo 
o que Ele tem realizado em nosso 
ministério. O próximo desafi o é a 
construção do templo. Já temos o 
terreno e já estamos trabalhando 
no projeto. Orem por nós. Para-
béns Igreja querida pelos 30 anos 
de vida em meio a muitas bênçãos.

Pr. Geovan e família

Vila Natal comemora 21 Anos

 “Nenhum homem não salvo jamais 
foi predestinado para alguma coisa.” 

(L. M. Vance)
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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 • 

MORRO AGUDO SP

No dia dos Mestres, 15 de outu-
bro de 2014, o Prof. Dr. Carlos 
Osvaldo Cardoso Pinto foi ao 

encontro do Mestre dos Mestres.
O povo de Deus aqui no Brasil perdeu 

um de seus teólogos mais preparados e 
respeitados. Um mestre entre mestres. 

Homem de experiência internacional, 
com estudos de pós-graduação em Anti-
go Testamento, teologia e hermenêutica 
no Seminário Teológico de Dallas (EUA), 
era Chanceler da Organização Palavra 
da Vida e também professor de exegese 
e teologia bíblica no Seminário Bíblico 
Palavra da Vida, onde ensinou hebraico, 
grego e teologia por vários anos.

Quem teve a oportunidade de con-
versar com o COP, como era conhecido 
entre os alunos e colegas, sabe que se 
tratava de uma pessoa inteligentíssima, 
uma fonte de conhecimento teológico e 
extremamente humilde. 

Carlos deixa, além da esposa Arte-
mis, três fi lhas, Tirzah, Yerusha e Lailah e 
três netos (dois meninos e uma menina).

BREVE BIOGRAFIA
Filho de pais cristãos, Carlos foi 

para o Instituto Bíblico Palavra da Vida 
em 1969 e formou-se bacharel em 
1973, ano em que também se casou 
com Artemis, que se formara junto com 

IGREJA CENTRADA
Timothy Keller

Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br 

Com mais de vinte anos de experiência ministerial, o autor 
oferece percepções desafi adoras e levanta questões provoca-
tivas. Por meio da aplicação de doutrinas clássicas ao nosso 
tempo e contexto, Keller descreve de forma concisa e direta 
uma visão teológica para o ministério, organizada em torno de 
três compromissos fundamentais: Centralidade do Evangelho; 
Centralidade da Cidade; Centralidade do Movimento.

O nosso conceito de adoração tem que ser o mais 
bíblico possível se quisermos ser verdadeiros 
adoradores. Qualquer coisa menos do que isso 

é abominação ao Senhor. Afi nal de contas, um dos requisitos 
da verdadeira adoração segundo o Senhor Jesus, não é que 
ela seja “em verdade” (João 4.24)?

Wayne Grudem defi ne adoração como sendo “a ativida-
de de glorifi car a Deus em sua presença com nossa voz e 
com nosso coração”. (“Teologia Sistemática”,  p. 847). John 
MacArthur, Jr, diz: “O Cristianismo moderno parece compro-
metido com a ideia de que Deus deve estar dando algo para 
nós. Deus de fato nos dá com abundância, mas precisamos 
compreender o equilíbrio dessa verdade – devemos render 
honra e adoração incessante a Deus. Esse desejo consumidor 
e altruísta de dar a Deus é a essência  e o âmago do culto. 
Ele começa primeiro com o dar de nós mesmos, depois com 
o dar de nossas atitudes e em seguida com o dar de nossas 
posses – uma vez que o culto é um estilo de vida”. (“Redesco-
brindo o Ministério Pastoral”, p. 271). A essência da adoração 
é dádiva. Quem adora atribui, celebra, dá. Celebração essa 
que não se resume em cantar hinos sem meditação e com 
conteúdo ególatra.

Nossa era não é de grandes pensamentos ou ações, 
principalmente sobre Deus, e isso tem se refl etido na Igreja. 
O declínio na adoração começa com adoção de conceitos, 
pensamentos e ideias acerca de Deus que são indignas dele. 
A esmagadora maioria das canções hoje em dia são antropo-
cêntricas, isso sem falar nas melodias que são desprovidas 
de inteligência e versatilidade, além de muitas letras terem 
defeitos teológicos gravíssimos e gritantes, são feita na pri-
meira pessoa do singular (eu), e nessa perspectiva, é comum 
não encontrarmos em suas letras ênfase a doutrinas como 
salvação pela graça mediante a fé, arrependimento, perdão 
de pecados, volta de Jesus e vida eterna, mas a grande 
maioria das letras prioritariamente reivindicam e determinam 
as bênçãos de Deus para nós, exigindo isso de Deus! Letras 
que dão ‘ordens’ a Deus!... Quanto sacrilégio!...

Precisamos não só saber o que é adorar, mas conhecer o 
Deus que se adora. Vivemos um tempo de familiaridade de-
mais com Deus, onde parece não haver o devido temor à Sua 
Majestade. O que vemos por aí afora, daquilo que chamam 
de culto a Deus, não passa de um desrespeito ao Senhor.  
Pula-se, brinca-se, dança-se, rebola-se à vontade, conversa-
-se a boca pequena, conta-se piadas. Para cantar, todos 
de pé, pois facilita a se saracotear melhor, em um profundo 
desrespeito às pessoas idosas, numa evolução asselvajada; 
mas para ler a Palavra, geralmente, todos assentados...  A 
onda é contextualizar. E passa-se por cima da reverência 
como um rolo compressor. Não se tem mais noção do Deus 
diante do qual estamos. Adoração verdadeira só procede, 
porém, de quem tem noção do quão exaltado é Deus (Salmo 
8.9; 29.1-2; 27.42; 104.1). Só com esta preocupação é que 
se presta um verdadeiro culto a Deus.

Para muitos, Deus parece mais como colega de escola, o 
vizinho ali da esquina, do que com o Rei do Universo. Quando 
isso acontece deixa de haver culto e passa a ter ou ser uma 
programação de entretenimento, um show, nada mais que 
isso... Deus não se agrada disso! Todo adorador deve saber 
que está diante de um Deus Santo (Lv. 11.44-45); Justo(Dt. 
32.,4); Exaltado (Is. 40.12-31); Soberano (Rm. 9.19-29); 
Onisciente (Jó 37.16; Pv. 15.3; Hb. 4.13); Onipresente(Sl. 
139.7-10; Jeremias 23.23-24; Am 9.1-4); Onipotente (Gn. 
17.1; Lucas 1.37; II Co. 6.18; Ef. 1.11), Perfeito em tudo (Cl. 
2.2-3). Este conhecimento deve mostrar o lugar, a posição 
que o adorador deve assumir diante Dele. A geração moderna 
desonra a Deus porque não O conhece! (Is. 6.1-6).

O culto é para agradar a Deus. Sabendo desta respon-
sabilidade o adorador deve lembrar que na adoração o im-
portante é o que Deus acha, não o que o participante acha. 
O crivo para saber se a adoração é verdadeira, bíblica e se 
agrada a Deus, não é a festa, o povo gostando, muitos se 
arrepiando ou se jogando ao chão, os incrédulos elogiando. 
Isso não passa de uma adoração falsa!

Vejamos o que nos diz o Dr. Russell Shedd: “Em diversas 
partes do mundo, surge um volume notável de literatura com 
o objetivo de tornar a adoração cristã mais contemporânea, 
mais relevante e contextualizada. Quando o interesse dos 
que congregam para adorar se torna alvo prioritário, o culto 
forçadamente ganha características de entretenimento. A 
experiência do adorador recebe prestígio acima da do criador. 
Mas o que de fato é relevante é o que Deus acha do nosso 
louvor, orações, mensagens e ofertas” (“Adoração Bíblica”, 
p. 46).  Isto signifi ca que a famosa “religião-show”, onde o 
bem-estar do participante está sempre em primeiro lugar, em 
primeiro plano, as reuniões tidas como adoração, realizadas 
pensando no que os participantes vão achar, isto é pode ser 
tudo, menos culto ao Senhor!

A Igreja Batista do Calvário 
em Morro Agudo SP sob a lide-
rança do Pr. Edson Venâncio 
comemorou mais um aniversário 
realizando uma série de conferên-
cias nos dia 25 e 26 de outubro de 
2014. Foi uma oportunidade para 
louvar a Deus em gratidão pelas 
muitas bênçãos recebidas. Por 
isso a igreja toda diz: “... Até aqui 
nos ajudou o Senhor...” (I Samuel 
7.12). O preletor foi o Pr. Aluísio 
Frazão da Igreja Batista em Nu-
poranga SP. Nos dias 22 e 23 de 
novembro realizará Conferên-
cias Evangelísticas tendo como 
pregador o Pr. Carlos A. Moraes, 
Coordenador de Missões da AMI.

JABOATÃO 
DOS GUARARAPES

Queremos informar que ainda 
estamos em Jaboatão fazendo 
o último acerto para retornarmos 
ao campo, depois de uma série 
de exames e tratamento tanto de 
minha esposa e também do nosso 
fi lho Calebe. Bem tínhamos pen-
sando em retornar para o trabalho 
Tapeba em Caucaia, onde estive-
mos ultimamente, mas como foi 
necessário passarmos esse tempo 
em tratamento e então foi preciso 
vir para Jaboatão alugamos uma 
casa e trouxemos todos os móveis 
que tínhamos e também o nosso 
carro. Oramos ao Senhor, pois 
desde que saímos do Tocantins 
sempre desejamos poder voltar 
um dia e agora pela graça de 
Deus podemos contemplar esse 
dia. As noticias são de que a 
igreja Apinajé continua animada e 
fortalecida no Senhor, mas há ou-
tras aldeias a serem alcançadas. 
Orem pela readaptação da nossa 
família e também pela nossa 
mudança. Orem pelo suprimento 
para uma viagem que pretendo 
fazer para Tocantinópolis em 
novembro levando uma primeira 
remessa de nossa mudança, 
pretendo sair daqui a dia 17 ou 18 
de novembro. (Pr. Rogério Inácio, 
Isis, Suzana e Calebe).

BOITUVA SP
A Igreja Batista em Boituva, 

que está em processo de fun-
dação pelo missionário Pr. Lúcio 
Rocha e família, convidou o Pr. 
Jorgival Gabriel que deverá che-
gar em dezembro. Em setembro 
foi o mês de missões e a igreja 
conheceu novos missionários de 
outros campos. Houve a renova-
ção da Promessa de Fé com au-
mento de mais de cem por cento 
possibilitando novas adoções. 
Pela graça de Deis teve início a 
construção em Porto Feliz. Para 
contatos use os telefones: (15) 
3263-4932; (TIM) 98115-3307; 
(VIVO) 99613-3980. Rua Oscar 
Gomes, 210 - Residencial Vitória 
- Boituva - SP. CEP. 18.550-000. 
E-mail: lucio.7@hotmail.com.

No que consiste 
a adoração 
verdadeira?

Continuação da página 1

MESTRE COP
(1950 – 2014)

ele. Por dois anos trabalharam à frente 
de uma igreja em São Paulo, mas de-
pois disso, seguiram para os EUA para 
ele cursar o Mestrado em Teologia com 
ênfase no Antigo Testamento e línguas 
semíticas no Seminário Teológico de 
Dallas.

Voltaram ao Brasil em meados de 
1979 e Carlos foi convidado pelo SBPV 
para ser professor e assumir como deão 
acadêmico no ano seguinte, cargo em 
que permaneceu por sete anos.

Em 1988, ele decide voltar aos EUA 
para cursar doutorado em Interpretação e 
Exposição Bíblica também no Seminário 
Teológico de Dallas. Retorna ao Brasil em 
1991 e durante o ano seguinte apenas 
leciona algumas matérias no SBPV, o 
que, no entanto, só durou este período, 
pois no final de 1993 assumiu como 
reitor, permanecendo nesta função até 
2010, quando passou a ser Chanceler 
da Organização Palavra da Vida.

Durante esses anos em que esteve 
na liderança do SBPV, Calos dedicou-se 
a dar maior aprofundamento acadêmico 
aos cursos oferecidos, esforçando-se 
para não sacrifi car a fi losofi a principal 
do seminário que enfatiza os três seto-
res: estudos, vida e ministério. Carlos 
manteve-se motivado neste cargo por 
17 anos.

O AMOR DE DEUS É O MELHOR REMÉDIO
Capelania Hospitalar

Melissa Lopes
Abba Press

www.abbapress.com.br
A autora nos encoraja a ver os hospitais, os pacientes, os fami-
liares, todo esse contexto como campo missionário, deixando 
de lado os preconceitos, e dando uma resposta do amor e com-
paixão manifestos em Cristo, e que levam à esperança. Muitos 
temos um receio e medo do sofrimento. Preferimos fi car longe. 

Mas Deus pode nos dar a graça de conseguir desenvolver empatia e compaixão 
e nos tornar instrumentos de esperança e nova vida em Jesus.

COMENTÁRIO BÁSICO DO NT
William MacDonald

Actual Edições
www.chamada.com.br 

O Comentário Básico do NT é uma excelente introdução aos 
escritos do Novo Testamento. Uma ajuda para aqueles que têm 
pouco ou ainda nenhum conhecimento sobre eles. Auxilia ao 
estudante que deseja saber o assunto principal de cada livro. 
Inclui uma introdução e um esboço de cada livro. Cada capítulo 
é subdividido para mostrar as várias incidências ou temas. 

“Se o livre arbítrio do pecador diminuísse 
a soberania de Deus, não haveria soberania.”

(AD)
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ELIAS FRANCISCO
Nasceu em um lar cristão no dia 

6 de fevereiro de 1939. Seus pais 
e seu avô, Armando Pavret, foram 
fundadores da Igreja Cristã Evan-
gélica, em 1937, hoje Igreja Batista 
Bíblica em Vila Brasílio Machado. 
Ali Elias foi salvo e batizado. Ca-
sou-se com a Wanda Mageika no 
dia 03 de novembro de 1962. Teve 
três fi lhos: Elisabete, 15/10/63; Ro-
naldo 01/03/66; Marcelo, 13/06/71. 
Em 1962 Elias foi se preparar para 
o ministério. Atuou como obreiro 
na Congregação Batista Bíblica 

GRANDE MANAUS

A Igreja Batista Indepen-
dente de Ribeirão Preto 
SP envolvida no Projeto 

Missionário de implantação de uma 
nova Igreja no Distrito de Bonfi m 
Paulista testemunha mais uma 
vez o poder de Deus em resposta 
a orações específi cas.

Deus determina a todo o seu 
povo amar e orar por Israel, povo e 
nação (Salmo 122. 6 - “Orai pela paz 
de Jerusalém; prosperarão aqueles 
que te amam.”). Sabemos pela 
Palavra de Deus, que paz à nação 
de Israel somente virá após o arre-
batamento da Igreja, na segunda 
vinda do Senhor, quando os judeus 
vivos receberem Jesus como o seu 
Messias, Senhor e Salvador.

Entretanto, hoje pode haver paz 

O trabalho em Piumhi MG já está com 8 
membros na igreja e uma frequência 
de 20 pessoas. Mais três famílias estão 

participando dos cultos e duas delas estão fazen-
do estudos bíblicos. Há também uma família que 
chegou de Campinas e está frequentando os cultos 
regularmente. A difi culdade é que o salão, que fi ca 
no fundo de uma casa, suporta somente 20 pessoas 
e já está lotado. Além disso, as crianças fi cam na 
garagem ou na sala da casa (quando chove ou faz 
frio) e o banheiro da casa para todos usarem. A maior 
necessidade é adquirir um terreno para a construção 
de um local apropriado para os cultos. Orem pelo Pr. 
Luiz Miguel, sua esposa Débora, e as fi lhas Agnes 
e Annelise. Para saber mais detalhes visite o Blog: 
http://diamanteseternos.blogspot.com. Novo número 
de Telefone: (37) 8831-9792 (OI).O missionário Pr. Josué Amaral 

está no Amazonas com o propósito 
de fundar igrejas Batistas e já está 
com dois projetos iniciados na peri-
feria de Manaus nos bairros, Nova 
Cidade e Parque São Pedro. Nova 
Cidade é um bairro carente em to-
dos os sentidos: pobreza associa-
da a drogas e famílias destruídas. 
Não há famílias inteiras (pai, mãe 
e fi lhos) participando. Neste bairro. 
Um casal começou a evangelizar 
crianças da vizinhança e aumen-
tou a ponto de pedirem ajuda para 
iniciar uma igreja e por isso estou 
aqui. Parque São Pedro também 
é um bairro carente, mas com um 
diferencial; há um trabalho inicia-
do. Um missionário inglês esteve 
lá e iniciou um ponto de pregação. 
Com recursos conseguidos por ele 
mesmo, adquiriu um imóvel onde o 
trabalho está sendo desenvolvido. 
Mas ele teve que voltar para a 
Inglaterra e deixou o trabalho. Pr. 
Josué aceitou assumir o trabalho 
e dar sequência com objetivo de 
terminar a implantação da igreja 
preparando-a para ter um pastor. 
Orem pela filha primogênita do 
casal Josué e Eunice, a Elisa, que 
foi para o treinamento ministerial 
no Seminário Peniel em Jacutinga 
MG. 

CONFERÊNCIA 
MISSIONÁRIA

Neste mês de novembro, a 
Igreja Batista Fundamental de Rio 
Branco AC sob a liderança do mis-
sionário Pr. Ruy Lopes de Messias 
está realizando a V Conferência 
Missionária para renovação da 
promessa de Fé nos dias 15 e 16. 
O tema deste ano é: “O Clamor 
do Mundo” e o preletor será o 
missionário da MNTB. Pr. André 
Moreira que trabalha entre o povo 
Kaxinawa no Rio Purus estado do 
Acre. Mesmo sendo um trabalho 
em fase de implantação, a Igreja 
Batista Fundamental de Rio Branco 
já participa do apoio de cinco proje-
tos missionários, e deseja ampliar o 
quadro este ano. No dia 25 próximo 
passado o Pr. Ruy realizou mais 
um batismo de dois novos irmãos: 
Pedro da Silva e Vladimir Pereira.

PARICATUBA AM
No mês de setembro o missio-

nário Moisés Gomes de Oliveira 
realizou uma conferência em Pa-
ricatuba AM. No sábado o evento 
contou com a presença de 270 pes-
soas, entre crianças, adolescentes, 
jovens e adultos. No domingo a 
presença foi de 360. Foram batiza-
dos oito novos irmãos que já tinham 
recebido Cristo como Salvador an-
teriormente. Os pregadores foram 
Pr. Timóteo Hankins de Manaus 
AM e Pr. Robson Marcelo da Silva 
de Goiânia GO. Para contato com 
o Pr. Moises: E-mail: prmoises23@
hotmail.com.

aos israelenses que individualmente 
invocarem de todo o coração a Jesus 
Cristo como Senhor e Salvador de 
suas almas, mediante o arrependi-
mento de pecados, pelo convenci-
mento do Espírito Santo (Romanos 
5. 1 - “Tendo sido, pois, justifi cados 
pela fé, temos paz com Deus, por 
nosso Senhor Jesus Cristo...”).

Tendo o entendimento bíblico 
de que nós, gentios, somos deve-
dores à nação israelita e fi rmado na 
convicção de que uma Igreja Bíbli-
ca tem que ser missionária, sempre 
desejei que o primeiro missionário 
a ser apoiado pela Congregação 
Batista Independente em Bonfi m 
Paulista fosse enviado a Israel. 

Entre os meses de julho e agos-
to de 2014, depois de iniciarmos o 

estudo sobre Israel, Deus colocou 
em meu coração orar para o Se-
nhor nos enviar um missionário 
com chamado para Israel, para 
que nossa congregação pudesse 
participar de seu sustento. De for-
ma maravilhosa e milagrosa Deus 
enviou o missionário que pedimos 
(sua identidade está sendo pre-
servada a pedido do missionário 
por razões de segurança) a nossa 
Igreja em Ribeirão. Com a certeza 
de que Deus estava responden-
do o desejo de meu coração (de 
apoiar um Missionário a Israel), 
agendamos uma data para que ele 
viesse à nossa congregação, para 
divulgar seu ministério e pregar 
para nosso povo.

No dia 5 de setembro de 2014 

Deus realizou nosso sonho e a 
Congregação Batista Independen-
te de Bonfi m Paulista, durante o 
culto, decidiu apoiar o missionário 
a Israel a cumprir o seu chamado.

O Senhor ainda fez mais, pois, 
o missionário nos deixou saber 
que, além de pregar o evangelho a 
judeus, em território israelense, seu 
propósito é implantar uma Igreja 
Batista naquele País, completando 
assim o nosso gozo.

Por fi m, peço que os irmãos 
orem pela salvação de pessoas e 
a edifi cação dos novos convertidos 
na Congregação Batista Indepen-
dente em Bonfi m Paulista, a fi m de 
que o Reino de Deus seja expandi-
do nesta região tão populosa e tão 
carente da Palavra de Deus.

Deus Responde Orações Específicas

Caso alguma amada 
Igreja queira conhecer o 
trabalho do jovem mis-
sionário a Israel nos co-
munique e providencia-
remos o devido contato.

Pr. André Rivoiro 
Igreja Batista 

Independente de 
Ribeirão Preto 

Enviado ao Distrito 
de Bonfi m Paulista 

E-mail: 
prandrerivoiro@

hotmail.com

em Vila Rosa e posteriormente foi 
presidente da Igreja Batista Ema-
nuel, tendo atuado por um pequeno 
espaço de tempo como obreiro na 
Igreja Batista Bíblica em Jardim 
Maristela. Tornou-se capelão na 
área hospitalar atuando até hoje 
na Casa de Repouso Apoio, na Vila 
Santa Catarina em São Paulo SP. 
Elias atua também como obreiro na 
congregação em Peruíbe da Igreja 
Batista Bíblica em Jd. Miriam que 
pediu a sua ordenação. Contatos 
pelo e-mail: eliascapelao@hotmail.
com; eliasfranciscocapelao@bol.

com.br; ou telefone: (11) 5058-
2290. Correspondência: Rua Dr. 
Nicolau Alberto Defi na, 365 - Apto. 
61 - CEP 04291-000 - São Paulo 
SP.

WASHINGTON DOS 
SANTOS XIMENES

Nasceu no dia 07 de março de 
1974 e desde cedo esteve envol-
vido com a religião da sua família. 
Aos 18 anos mudou-se para São 
Paulo onde um dia visitando uma 
tia foi despertado para saber mais 
sobre a Bíblia. Em 1992 começou 

Dois novos pastores
Continuação da página 1

a questionar a tia que decidiu cha-
mar o pastor que lhe apresentou 
o plano de salvação na pessoa 
de Jesus e ele decidiu entregar 
sua vida ao Senhor. Membrou-se 
no Templo Batista de Indianópolis 
onde foi batizado e posteriormente 
transferiu-se para a Igreja Batista 
Bíblica em Jardim Miriam. Em 2003 
foi desafi ado a participar de um 
trabalho que visava a implantação 
de uma igreja fundamentalista 
dentro de uma comunidade em 
São Paulo e Deus o chamou para o 
ministério. Formou-se em teologia 
no Instituto Batista Missionário en-
tre 2004 e 2006. Washington está 
completando 11 anos de trabalho 
na implantação de uma igreja em 
Paraisopolis.  Casado com Josiene 
desde o dia 06 de dezembro de 
2003 deu início ao trabalho em 
2004. O casal tem uma fi lha de 6 
anos, Isadora. Para contatos com 
Pr. Washington, telefones (011) 
93773 -7029 (VIVO) e (011) 94116-
1479 (TIM); E-mail: wwsximenes@
bol.com.br. Correspondência: Rua 
Ernest Renan, 1158 Paraisópolis 
- CEP 05659-020 São Paulo SP.

Piumhi MGCasamento em Crise

e também colocar-me a disposição para um seminário “PENSANDO FAMÍLIA” em sua igreja 
local. Os temas que abordo são: CASAMENTO EM CRISE; COMO TORNAR-SE FELIZ NO 
AMOR?; CRIANDO FILHOS EM TEMPOS DIFÍCEIS; CRESCER COMO CASAL (1,2,3).

Contato: rev.albano@hotmail.com
Autor: Jecimar Sirino Albano.

Pastor Presbiteriano. Terapeuta Familiar - Ipatinga MG

Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que 
elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está 
em fl or” (Ct 2.16).

Diante daquilo que temos contemplado a cada dia, onde a 
família que está tão prejudicada pelas avalanches ou tsunamis 
que têm abalado a sua estrutura e convivência nuclear. Como 
pastores, e líderes de ministérios com família, precisamos cora-
josamente atender a uma demanda cada vez maior em nossas 
igrejas. É trágico que tantos namoros comecem com perspectivas 
de ventura e terminem no desastre de um divórcio.

Dirijo-me aos pastores com o objetivo de apresentar o meu livro, 

“

“Filosofar é como tentar descobrir o segredo de um cofre: 
cada pequeno ajuste no mecanismo parece levar a nada.
Apenas quando tudo entra no lugar a porta se abre.”

(Ludwig Wittgenstein)
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Quantos estão contentes com as escolas de hoje 
em dia? Os estudantes conhecem o conteúdo 
essencial da escrita, da leitura e das operações 

básicas de aritmética melhor que os alunos da geração 
passada? E o comportamento? Os alunos da atualidade 
são mais polidos e pacífi cos ou a violência e o desrespeito 
têm aumentado nas escolas? Segundo pesquisa realizada 
por Miriam Abramovay e Maria de Graças Rua (2003), “... 
metade dos estudantes de várias capitais do país declarou 
que a violência escolar é a razão que eles não conseguem 
se concentrar nos estudos.” Tal pesquisa também revelou 
que “entre 28% (Rio de Janeiro e Belém) e 39% (Cuiabá) 
afi rmaram que fi cam nervosos e revoltados com as situações 
de violência que enfrentam em suas escolas.” O estudo 
também revelou outros grupos de alunos com receio de ir 
à escola devido à violência (p. 65-66). O nível de violência 
está fora de controle.

Instituições de ensino estão sempre em busca de novos 
métodos e ideias. Dão a entender que o sistema de ensino 
é evolutivo e necessita de novidades. Muitos criticam o que 
é considerado tradicional. Mas, a pergunta deve ser esta: 
estamos satisfeitos com o resultado? As escolas estão aju-
dando a produzir jovens sábios e cidadãos de bem? O que 
tem acontecido? Salmo 11:3 diz, “Se forem destruídos os 
fundamentos, que poderá fazer o justo?” (ACF). Os funda-
mentos para o cristão têm suas origens na Palavra de Deus. 
Proponho voltar à Bíblia para analisar as atuais práticas 
educacionais e considerarmos várias perguntas importantes: 
Por que tanta violência nas escolas? Por que, até recente-
mente, as secretarias de ensino tinham como alvo alfabetizar 
a criança até o terceiro ano; porém, não muito tempo atrás 
a sala de cinco anos era chamada de alfabetização (a nova 
meta é que daqui a dez anos as crianças sejam alfabetizadas 
até os seis anos de idade)? Por que a escola está sendo 
usada como instrumento de doutrinação e libertinagem mo-
ral? Por que tantos jovens se formam sem o devido preparo 
para uma faculdade ou trabalho? Se os métodos de ensino 
não estão funcionando, por que não regressar para o que 
sempre funcionou? 

Precisamos analisar os fundamentos. Todo método está 
ligado a uma fi losofi a que, por sua vez, está vinculada a 
ideologias. Se essas ideias contradizem a Palavra de Deus, 
como o cristão pode esperar que o método dê certo? Gutek 
(1997), autor secular, reconheceu que a principal diferença 
fi losófi ca entre a educação contemporânea e a tradicional é 
a visão de ambas sobre a natureza humana. O atual siste-
ma acadêmico centraliza o processo de aprendizagem na 
criança. A educação construtivista, interacionista e progres-
sista compartilham a mesma crença de que a criança nasce 
naturalmente boa. Mas, segundo a Bíblia, a criança nasce 
pecadora e precisa de direcionamento (Romanos 3:23, Pro-
vérbios 22:6). Se você perguntar para uma criança se ela quer 
decorar a tabuada ou fazer um trabalho de pesquisa, o que 
você acha que ela irá escolher? Sua natureza pecaminosa 
escolherá o mais fácil e não o melhor. Outro exemplo em 
ambientes educacionais, psicológicos, e familiares é que não 
se deve dizer “não” a uma criança, pois poderá danifi car a sua 
autoestima. Observe o embasamento por detrás desta ideia. 
Devido a uma ideia equivocada sobre a natureza humana, 
crianças estão sendo criadas em uma realidade desonesta. 
Quem não é corrigido quando criança, um dia irá se deparar 
com realidade de um mundo que não parabeniza adultos 
por um trabalho medíocre e não tolera a falta de disciplina e 
responsabilidade. O livro de Êxodo 22 mostra que Deus tem 
coragem de dizer “não” quando é preciso. O errado precisa 
ser corrigido! Isso é saudável. A criança deve se sentir bem 
quando faz o certo e mal quando faz o errado. A respeito do 
construtivismo, Lima (1984) disse: “O sistema escolar não 
deve ser um ‘adestramento domesticador’ dos jovens para 
conformá-los às regras, valores e símbolos da sociedade 
adulta” (p. 149). Deuteronômio 6.7 e vários versículos de 
Provérbios discordam desta ideia. Será que a falta de valores 
em muitos jovens está ligada a fi losofi a de educação através 
da qual foram ensinados?

Se desejar saber mais sobre educação fundamentada nos 
princípios da Bíblia, leia a nosso próximo artigo e acompanhe 
o que Deus está fazendo na área de material didático para 
escolas Cristocêntricas: www.fundamentocristao.com.br ou 
ligue para (62) 3954-0061.

Abramovay, Miriam e Rua, Maria das Graças (2003). 
Violência nas Escolas: Versão Resumida. Brásilia: UNESCO 
Brasil, Rede Pitágoras.

Gutek, G. L. (1997) (2nd ed).  Philosophical and ideolo-
gical perspectives on education. Boston: Allyn and Bacon.

Lima, L. O. (1984). A construção do homem segundo 
Piaget. São Paulo: Summus Editorial.

Câmara de Educação Superior 
do Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) aprovou, no dia 

12 de Março de 2014, pelo voto unânime 
dos conselheiros presentes à sessão, o 
parecer que institui as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais do curso de graduação de 
Teologia, bacharelado. 

O texto foi construído paulatinamente, 
desde 2010, pela relatoria do Conselheiro 
Gilberto Garcia, e contou com a asses-
soria da Comissão de Especialistas para 
subsidiar a formulação das diretrizes 
curriculares nacionais dos cursos de Teo-
logia que foi instituída pela Portaria MEC/
SESu nº 595 de 24 de maio de 2010. 

O texto do Relator foi aprovado em 
quase toda sua integralidade, com ex-
ceção da novidade da obrigatoriedade 
do estágio curricular supervisionado. O 
documento seguirá para fase de revisão 
técnica no CNE e depois de assinado 
pelo Relator e Presidente da CES/
CNE será publicado no Diário Ofi cial da 
União e seguirá imediatamente para a 
homologação ministerial.  Após um (1) 
ano da publicação da Resolução que 
estabelece as Diretrizes, fi cam revogados 
os efeitos do Parecer CNE/CES 63/2004, 
que dispõem sobre a regulamentação e 
reconhecimento civil de cursos teológicos 
livres realizados antes do Parecer CNE/
CES 241/1999, não sendo mais permitido 
o aproveitamento de estudos e convalida-
ção de títulos de cursos livres de Teologia, 
após esta data.

CAMPANHA 4 RODAS

O missionário Pr. Marcus Vi-
nícius que está implantando uma 
igreja em Farroupilha RS está 
ainda na fase de levantamento de 
sustento tendo alcançado apenas 
55% do necessário para sua ma-
nutenção. Conseguiu moradia no 
bairro Imigrante, estrategicamente 
bem localizado próximo de dois 
dos bairros que pretende alcançar 
com seu trabalho: São José e Pri-
meiro de Maio. Só no Primeiro de 
Maio são cerca de 17 mil morado-
res, além  de muitos outros bairros 
adjacentes. A maior difi culdade é 
a locomoção, pois a família ainda 
está sem um meio de transporte 
e com muita dificuldade para 
adquirir. Orem pelo missionário e 
entrem em contato caso queiram 
ajudá-los: (54) 8118-9902 (TIM).

APUCARANA
O Pr. João da Silva renovou 

o contrato do aluguel do salão da 
igreja por mais um ano no valor de 
R$ 800,00. A expectativa é que este 
seja o último ano de aluguel, pois 
já está sendo elaborado um projeto 
para levantamento dos recursos 
fi nanceiros para adquirir um local 
próprio. Uma das possibilidades 
é comprar a propriedade onde já 
estão se reunindo. Para realizar 
este sonho será necessário levan-
tar R$ 180.000,00. Para contatos: 
Rua Pedro Ribeiro Valim, 1464 
– Jd. Ipanema, CEP 86809-080 
Apucarana PR ou telefones: (43) 
3425-8869; (43) 9923-8386. E-mail: 
joaocelia1964@hotmail.com. 

DILI - TIMOR LESTE
O missionário Ronaldo Fer-

nandes com a esposa Thalita e 
o fi lho Zadoque, atuando em Dili, 
capital do Timor Leste acaba de 
completar dois meses no campo. 
Já alugou uma casa, mas há 
problemas com as fi nanças. Ele 
saiu do Brasil com quase 100% do 
valor para a instalação e compra 
do carro, mas quando a MMM 
repassou boa parte do valor, fi -
caram retidos 27,5% de imposto 
de renda e isso resultou em mais 
de cinco mil reais. Orem pelo 
processo do visto, pois para de-
senvolver o ministério no Timor é 
necessário obter visto de trabalho. 
Por enquanto estão como visto de 
turista prolongado por mais dois 
messes. No máximo podem fi car 
três meses. Se passar disso, tem 
que pagar multa. Estão caminhan-
do bem nas aulas da língua Tétun. 
O professor é bem dinâmico e isso 
tem facilitado o progresso. Nos 
dois primeiros meses já visitaram 
os distritos de Maliana, Liquiçá, a 
Ilha de Ataúro, que pertence a Díli, 
e Manatuto. O alvo é que a Thalita 
e a Leilane que não vieram no ano 
passado possam conhecer me-
lhor a realidade fora da capital do 
país. A cada 15 dias viajam para 
Manatuto para a igreja de Beali.

CNE Aprova parecer que 
põe fim à convalidação 

de teologia livre
UCESP ABRE MATRÍCULA 

PARA CONVALIDAÇÃO 
DE TEOLOGIA LIVRE

Prezados Pastores,
Como é do seu conhecimento, o MEC 

revogará em breve os efeitos do Parecer 
CNE/CES 63/2004, que dispõe sobre a 
regulamentação e reconhecimento civil 
de cursos teológicos livres realizados an-
tes do Parecer CNE/CES 241/1999, não 
sendo mais permitido o aproveitamento 
de estudos e convalidação de títulos de 
cursos livres de Teologia, após esta data. 

Em vista disto, vimos comunicar que 
estão abertas as inscrições para o PAC - 
Programa de Aproveitamento de Créditos 
da UCESP  para CONVALIDAÇÂO dos 
cursos de Teologia livres.

Algumas informações do PAC - Pro-
grama de Aproveitamento de Créditos 
da UCESP

Duração de 12 a 18 meses para a 
Integralização de Créditos e mais 06 me-
ses para o TCC (Trabalho de Conclusão 
de Curso).

Será Semipresencial (Na modalidade 
Online)

O investimento será em 12 x de R$ 
212,00

Cronograma, regulamentos etc, serão 
enviados aos matriculados.

Os interessados deverão fazer conta-
to pelo e-mail: convalidacao@ucesp.edu.
br ou ligar para (18) 3622.6654. 

Pr. Valmir Leonardo

Refl etindo sobre 
a Educação 
Acadêmica

“A Bíblia fala do pecado e dos meus pecados. 
Na cruz Cristo anulou, incondicionalmente, o efeito do 

pecado e me convida ao arrependimento dos meus pecados.”
(Carlos A. Moraes)
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ARAPONGAS PR

Em 20 de setembro do corrente 
a Igreja Batista Bíblica em Vila 
Rosa, São Bernardo do Campo 

SP teve o privilégio de receber diversas 
irmãs e amigas para realização do 31º 
Encontro de Mulheres promovido pela 
UFMUS - União Feminina Missionária 
Unidas de Sião.

O tema deste ano foi “Livres para viver 
o melhor de Deus”. A palestrante foi Linda 
Santos da Igreja Batista Bíblica em cidade 
Ademar, São Paulo SP.   

Foram momentos de excelente co-
munhão, dinâmicas, etiquetas e muita 
alegria, além do crescimento espiritual.

Abrilhantou ainda mais o encontro, a 
participação especial das igrejas: Batista 
Bíblica de Jardim Miriam, Batista Bíblica 
Sião de Eldorado e Igreja Batista Bíblica 
de cidade Ademar. 

A igreja ficou repleta de irmãs e 

Domingo, dia 7 de setem-
bro, Pr. José Antonio 
Marques e sua esposa 

Dona Arquiminia, mais o diácono 
Fernando com a sua esposa e as 
duas filhinhas foram a Aroeiras  
e Mansidão. Pr. José é titular da 
Igreja Batista Bíblica de Avelino 
Lopes - PI e também da Igreja de 
Mansidão BA. A Igreja Batista Bi-
blica de Avelino Lopes deu origem 
ás Igrejas da Região Piauí-Bahia. 
Aroeiras é uma congregação que 
fi ca no Distrito de Mansidão. No 
domingo foram batizados oito no-
vos irmãos em Cristo: Islene Sousa 
Jaguarível Oliveira, Anésia da Silva 
Santos, Teleci Babosa dos Santos, 
Corina Babosa de Araújo, Nilma 
Dias Gonzaga, Valdina Dias de 
Oliveira, Josafah dias dos Santos 
e Florisa Ferreira Dias. No culto da 
noite naquele mesmo dia, Pr. José 
e seus acompanhantes foram para 
a Igreja em Mansidão BA. Todos os 
que foram batizados neste dia esta-

Nos dias 27 e 28 de setem-
bro o missionário Pr. Tiago que 
trabalha em Arapongas PR re-
cebeu um grupo de 50 pessoas 
de irmãos de Osasco liderados 
pelo pastor Antônio Henrique 
para realização de um projeto 
evangelístico e de treinamento 
para a igreja em algumas áreas. 
Foi uma grande bênção. Depois 
de três anos orando e trabalhan-
do foi possível cobrir a laje na 
igreja e acabar com o problema 
de infi ltração deixando o salão e 
as salas de aulas em condições 
de uso. Isso foi uma grande 
conquista para os irmãos de 
Arapongas, porque a maioria 
do recurso veio da própria igre-
ja. Foi um estímulo e fator de 
amadurecimento para a igreja, 
de forma a ampliar a visão. O 
grande desafi o para a igreja é 
assumir um pastor local e ser 
investidora para novos traba-
lhos na região Norte do Paraná 
e outros lugares. Neste mês de 
novembro acontece o batismo 
de três novos irmãos. Para mais 
informações mais detalhadas 
ligue: (43) 3056-1546 E-mail: 
missaotiago@hotmail.com. 

ORGANIZAÇÃO DA IGREJA
Nos dia 15 e 16 de novembro 

de 2014, a Igreja Batista Bíblica 
de Bebedouro, sob a liderança 
do Pr. Paulo Ismael realiza uma 
Conferência de Organização do 
trabalho em igreja. A Igreja Ba-
tista Bíblica de Bebedouro está 
situada na Alameda Leblon, n° 
53, Bairro Menino Deus II em 
Bebedouro SP. O evento terá 
como pregador o Pr. Carlos 
Alberto Moraes, missionário da 
AMI. As igrejas da região foram 
convidadas para esse momento 
tão importante da nova igreja. 
Contato com o Pr. Paulo Ismael 
pelos telefones: (17) 3324-4126 
(Fixo residencial) e celulares 
(17) 98141-8447 (Tim) e (17) 
99717-8447 (Vivo).

SÃO BRAZ DO PIUÍ
O missionário Apoeme e 

sua família, trabalhando em 
São Braz PI tem vivido em 2014 
um ano de colheitas com almas 
se rendendo ao Senhor Jesus 
Cristo. No mês de setembro foi 
realizado o batismo de 8 novos 
irmãos: Carlos, Nilson, Raulina, 
Bruna, Belém, Marta Célia e Lu-
ziana. Em outubro o missionário 
e sua família foram para Serrana 
SP em visita aos familiares, e 
para tratamento médico. Orem 
para que o pastor Apoeme con-
siga adquiri um carro, que é a 
grande necessidade do momen-
to para o seu ministério. Con-
tato pelo e-mail: pr.apoeme@
hotmail.com, ou pelo telefone: 
(089) 8124 8452 vivo.

Eis uma boa pergunta para nós, consumidores 
vorazes e ansiosos de carteirinha do século 
XXI.  Vivemos tempos em que perdemos a 

dimensão da importância de nossas vidas para Deus. 
Alguns acabam por acreditar na mentira satânica de que 
“valem por aquilo que têm”. A dimensão que Deus atribui à 
nossas vidas não tem a ver com o que temos, até porque 
diante de Deus não temos nada de bom. Ele atribuiu tanto 
valor e signifi cado às nossas vidas que enviou seu único 
fi lho para morrer por nós e nos dar a vida eterna. O que 
tem mais valor? Se Ele preocupou-se em nos garantir a 
vida eterna, deixaria de nos suprir com o que é efême-
ro? Passageiro? Mas diante da nossa incredulidade e 
ansiedade Ele nos anima com as Palavras consoladoras 
de Mateus 6:25. 

Jesus conhece a natureza humana de maneira sin-
gular, afi nal, somos obra de suas mãos. Em Mateus 6.25 
convida-nos a observar as aves do céu. Nos lembra que o 
Pai Celestial as sustenta e mais uma vez nos traz à memó-
ria a importância de nossas vidas para Deus. “Não tendes 
vós muito mais valor do que as aves do céu?” Quantas 
pessoas vivem tristes, amarguradas, depressivas por não 
se sentirem amadas ou por não terem conquistado tudo 
que gostariam? Deus continua a lhes dizer: Não tendes 
vós muito mais valor?

Quando enxergamos a importância e a dimensão que 
o Senhor Jesus atribui à nossas vidas nossas perspectivas 
mudam. A vida ganha mais importância que o alimento e 
o corpo mais importância que a roupa. Não mais nos pre-
ocuparemos com o que comer, mas em como viver para 
agradar a Deus. Entenderemos o que signifi ca “nem só de 
pão viverá o homem”. Não fará mais nenhuma diferença 
para nós a marca do sapato que calçamos ou do jeans 
que vestimos, porque entendemos que o mundo passa, e 
a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de 
Deus permanece para sempre – 1 João 2.17.

Loucura viver assim em pleno século XXI? O apóstolo 
Paulo escreveu aos coríntios que a Palavra da cruz é lou-
cura para a mente carnal e natural, para aqueles que estão 
perecendo. Loucura é tentar enganar-se a si mesmo. É 
viver impregnado pelo mundo, ser guiado pelos padrões 
ditados pelo mundo. Ainda estamos no mundo, mas não 
somos mais do mundo. Se isso for uma verdade em nos-
sas vidas, então não andaremos mais ansiosos quanto ao 
que haveremos de comer ou quanto ao que vestir, mas 
seremos capazes de viver Mateus 6.33 “Buscai, assim, 
em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e todas 
essas coisas vos serão acrescentadas”. Se cristo habitar 
pela fé em nossos corações, poderemos perfeitamente 
compreender, a largura, e o comprimento, e a altura, e a 
profundidade do amor de Deus.

Não é a vida 
mais do que o 

alimento, 
e o corpo mais do 

que as roupas?

amigas que compartilharam entre si da 
grande bênção. Vimos mulheres cada 
vez mais comprometidas com o trabalho 
do senhor e muitas vidas impactadas 
com a mensagem da palavra.

Como a UFMUS é missionária, o en-
contro teve o momento missionário, onde 
a irmã Lourdes da Igreja Batista Bíblica 
Sião apresentou o trabalho realizado 
em Iquitos-Peru pelo missionário Eliasib 
Pablo Palomino e sua esposa Daniele. 
Em obediência à ordem do mestre, foi 
levantado uma oferta especial destinado 
exclusivamente para este trabalho.

A equipe da UFMUS agradece a 
todos os participantes e já está pensan-
do nos preparativos para a realização 
do próximo encontro que deverá ser 
realizado em 19 de setembro de 2015. 
Programe-se! (material enviado por: 
Raquel Pereira da Silva).

“Livres para viver o melhor de Deus”

Batismo em Aroeiras e Avelino Lopes
vam neste culto e participaram da 
Ceia do Senhor celebra para a igre-
ja e a congregação. Contatos com 
Pr. José Antonio Marques pelos 
telefones: Celular: (89) 8118-6442; 
fi xo Igreja- (89) 3575-1531 e Fixo 
na Casa Pastoral (89) 3575-1097.

No dia 19 de outubro de 2014, o 
Pr. José Antonio Marques realizou 
o batismo de dez novos irmãos na 
Igreja Batista Biblica de Avelino 
Lopes PI. Os novos irmãos são 
estes: Adão José de Souza, Jean 
Francisco Duarte de Oliveira, 
Thiago Gonçalves Mangueira, Mor-
gânia M. R. dos Santos, Mariloura 
Marques da Silva  Alves, Iracema 
de Moura Gonçalves, Miqueias 
Ribeiro Silva, Núbia Pereira de Oli-
veira, Geovanna Marques Reinaldo 
dos Santos e Eva Moreira Alves.

Para contatos com o Pr. 
José Antônio Marques: Celu-
lar: (89) 8118-6442 e na Igreja: 
(89)35751531. Casa Pastoral: (89) 
3575-1097.

“Por sua graça não me sinto culpado; com sua direção 
não me sinto confuso e por sua soberania não sinto medo.”

(Max Lucado)
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No mês de agosto 
dias 22 a 24, a 
Igreja Batista Te-

resópolis em Porto Alegre, 
sob a liderança do Pastor 
Jose Nilton Vieira completou 
35 anos de existência. O 
preletor foi o pastor Jorgival No dia 30 de agos-

to de 2014 acon-
teceu na Igreja 

Batista Regular da Fé de 
Capão Redondo, São Paulo 
SP, o décimo oitavo aniver-
sário do coral Maranata que 
têm por regente o irmão Jair 
Alves, presidente Getúlio 
Melo e vice-presidente Isa-
bel Gonçalves. 

O coral Maranata é com-
posto por 23 integrantes que 
se dedicam a louvar a Deus. 
Foi uma linda festa para 
glória, exaltação e louvor 

Hoje quero, tam-
bém, agradecer 
ao nosso bom 

Deus por seu grande amor 
e bondade. Estamos re-
gozijando, pois aos 28 de 
outubro de 2004 estávamos 
chegando neste país. Du-
rante estes dez anos temos 
visto a fi delidade do Senhor. 
Desde que chegamos muita 
coisa tem sucedido. A abun-
dancia se converteu em 
escassez. Por um tempo a 
pobreza diminuiu, mas agora 
até aos ricos lhes falta o que 
comprar. Literalmente falta 
de tudo. E para aumentar os 
problemas há uma epidemia 
de dengue e chikungunya, 
e o acetaminofen (Parace-
tamol), medicamento usado 
no tratamento, está na lista 
dos desaparecidos. Vimos a 
moeda venezuelana passar 
de 1 Bolívar por dólar a 100 
por 1. Enquanto um litro 
de gasolina custa 0,09 de 
bolívares, um quilo de feijão 
custa 50,00. Mas isto não 
tem tirado o nosso ânimo. 

Podemos dizer com le-

Araure - Venezuela

tras maiúsculas que ESTA-
MOS BEM. Deus continua 
no controle e Seu plano é 
perfeito. Há dez anos não 
havia uma igreja fundamen-
talista em Portuguesa. Hoje 
temos uma igreja organizada 
e com visão missionária. 
Muitas almas já foram salvas 
e discipuladas. Nossa escola 
dominical tem uma média de 
cem pessoas cada domingo. 
Este mês renovamos a Pro-
messa de Fé. Atualmente 
apoiamos 13 projetos mis-
sionários e queremos apoiar 
mais sete projetos, além de 
um obreiro local sustentado 
pela própria igreja.  Em 
janeiro de 2015 teremos 
nossa primeira formatura do 
Instituto Bíblico. Continua-
mos cada dia com a certeza 
de que nosso trabalho não é 
vão no Senhor. 

Não deixe de orar pela 
Venezuela, em especial pela 
igreja para que siga crescendo 
nos propósitos de Deus. Ore 
pelo Pr. Aguinaldo, pela minha 
esposa Rita, e pelos nossos fi -
lhos: Joyce, Julia, Juan Pedro.

Aniversário do coral

do Senhor. O evento contou 
com a presença dos corais 
da igreja do Aracati, Vila 
Remo e Ebenezer. 

No fi nal houve uma linda 
apresentação de todos os 
corais juntos. Louvado seja 
Deus para todo sempre pela 
existência do coral Maranata 
e que abençoe copiosamen-
te cada irmão que faz parte 
do mesmo suprindo todas as 
vossas necessidades. Foto 
1: Coral Maranata. Foto 2: 
Junção dos corais presen-
tes. (Uélia Dias).

Coral dos Corais

Coral Maranata

Teresópolis comemora 35º aniversário

Gabriel dos Santos da Igreja 
Batista Regular Morais Pra-
do SP que abordou o tema: 
“A Igreja do Século XXI”. 

Marcaram presença al-
guns pastores da região: 
Wesley da Silva (Igreja Ba-
tista Fundamental Bairro 

Tristeza; José Stephanini 
Neto (Igreja Batista Bíblica  
Bairro Partenon), Zenildo 
Silva e Genésio Prudente da 
Silva (Igreja Batista Funda-
mental  no Bairro Vila Iolanda  
Guaíba); Michael Lee Ring  
(Igreja Batista Fundamental  
Bairro Ponta Grossa). 

Além dos pastores, parti-
ciparam alguns irmãos repre-
sentando as suas igrejas lo-
cais. Para contatos com o Pr. 
José Nilton use os e-mails: 
j.niltonviera@bol.com.br e 
josenilton.vsantos@gmail.
com. Telefones (3517-5395 
e celular 8529-6396.

pastores presentes ao evento




