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Fundada em 1990, 
a AMI - Associa-
ção Missionária 

Independente estará com-
pletando 25 anos em 2015. 
Durante o VII Congresso 
Missionário Batista Funda-
mentalista que será reali-
zado no período de 14 a 17 
de julho em Valinhos SP no 
Hotel Fonte de Santa Tereza, 
a Diretoria fará a celebra-
ção do Jubileu de Prata da 
missão. 

Juridicamente a AMI foi 
registrada no dia 11 de se-
tembro de 1990 em Doura-
dos MS. Já teve sua sede 
jurídica em Orlândia, Bata-
tais, Franca e atualmente 
está em Ribeirão Preto com 
escritório administrativo em 

O Pr. André Moreira recebeu a visita da con-
sultoria linguística da sua missão que fez a 
avaliação anual. O aprendizado do idioma e 

cultura dos Kaxinawás subiu mais um nível e agora estão 
perto do objetivo de plantar uma igreja entre eles. No 
mês de novembro saíram para compras em Rio Branco 
e para pregar conferência na Igreja Batista Independente 
Macedônia liderada pelo Pr. Stephen Dollittle e na Igreja 
Batista Fundamental, liderada pelo Pr. Rui Messias. A 
Marlete palestrou no retiro de mulheres da Igreja Batista 
Independente Macedônia e da Igreja Batista Independente 
de Brasiléia sob a liderança do Pr. Willian. Contatos pelo 
e-mail: andre_moreira@mntb.org.br.

A Conferência Mis-
sionária da Igreja 
Batista Esperan-

ça sob a liderança do Pr. Sér-
gio Moura realizada este ano 
nos dias 3 a 5 de outubro foi 
uma grande bênção e alcan-
çou todos os seus objetivos. 
Causou impacto tanto na 
vida dos membros da igreja 
quanto dos missionários pre-
sentes e dos visitantes. As 
mensagens proferidas pelo 
Pr. Tim Rabon (foto menor) 
que veio dos EUA alcançou 
os corações e levou a muitas 
decisões. 

Cerca de 60 missioná-
rios participaram do evento, 
sendo que 40 deles já são 
apoiados financeiramente 
pela igreja. Durante as con-
ferências mais sete foram 
entrevistados pelo Conse-
lho Missionário e poderão 
ser admitidos no quadro de 
missões. A renovação do 
compromisso da Promessa 

No dia 12 de no-
vembro a mis-
sionária Marjo-

rie May Browning, com 84 
anos de idade e em plena 
atividadem, foi assassi-
nada friamente por um 
adolescente de 16 anos. O 
crime aconteceu no povo-
ado de Nova Holanda, em 
Pilão Arcado, onde May 
residia há mais de 40 anos. 
Leia matéria na página 3.

A missionária Ana 
Paula de Oliveira, 
da Igreja Batista 

Independente de Formiga 
MG é enfermeira e atua des-
de 2009 auxiliando na implan-
tação de igrejas e a famílias 
missionárias. Já trabalhou 
em Barretos até 2012 com Pr 
Esteliano e família; No Pará 
até agosto de 2013 no Projeto 
Bom Samaritano; Em Arcos 
- MG auxiliando Pr Weber 
e família no seu ministério; 

BOM SAMARITANO

Goianesia GO na obra do Pr. Vanderley Borges e sua fa-
mília.   Agora Ana Paula foi para o Pará como missionária 
no Projeto Bom Samaritano com a família do Pr. Esteliano. 
Como enfermeira, trabalhará entre os ribeirinhos de Sal-
vaterra da Ilha de Marajó por um ano. 

O Pr. Edson Alves, juntamente com a esposa 
Marli Isabel e os dois filhos Esdras e Eliakim 
são missionários enviados pela Igreja Batista 

Regular do Novo Juazeiro da Cidade de Juazeiro do Norte-
-CE, liderada pelo Pr. Almir Marcolino Tavares. Formou-se 
pelo Seminário Batista Do Cariri no ano de 2007 e desde 
de 2008, mora na cidade de Exu-PE, onde desenvolve 
o trabalho missionário de implantação de uma igreja. 
O trabalho já conta com 28 crentes e está em fase de 
crescimento. No momento Pr. Edson dedica-se também 
à construção do auditório e a necessidade é o material 
de acabamento. Os planos são de concluir o trabalho nos 
próximos quatro anos. 

EXU - PE

ALTO RIO PURUS

A Diretoria da AMI pro-
gramou este seminário mi-
nistrado pelo Pr. Ednilson 
Farto Batista (Foto) da PIB 
de Atibaia SP especial-
mente para instrução dos 
pastores, tesoureiros, se-
cretários e demais pessoas 
envolvidas ou interessadas 
na administração das nos-
sas igrejas. 

As leis do nosso país 
exigem o aprimoramento 
na administração em nos-
sas igrejas e o palestrante, 
além do conhecimento tem 
a prática no exercício deste 
ministério tão importante. 

A AMI incentiva os pas-
tores e demais pessoas 
ligadas às áreas administra-
tivas das igrejas a participar 
deste seminário que será 
realizado em três manhãs 
durante o congresso. Mui-
tas dúvidas poderão ser 
tiradas, pois o curso será 
todo apostilado. Para se 
inscrever entre no site: 
www.missaoami.com.br.

AMI comemorará Jubileu 
de Prata em 2015

Guarulhos SP.
Os primeiros passos para 

a formação da missão foram 
dados em 1988, por iniciativa 
dos pastores Carlos Alberto 
Moraes e Fridolin Janzen. 
Montaram um modelo de 
Estatuto e Regimento Inter-
no e fizeram a convocação 
de uma reunião de pastores 
de várias partes do Brasil 
que ficou conhecida como 
Consulta de Campo Grande, 
por ter sido realizada nas de-
pendências da Igreja Batista 
do Calvário na capital Sul 
Mato-grossense.

Naquela primeira reunião 
participaram representantes 
de 14 estados brasileiros: 
Acre, Amazonas, Bahia, 
Goiás, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Pará, Paraná, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Roraima 
e São Paulo.

Durante as próximas edi-
ções do Jornal de Apoio nos 
primeiros meses de 2015, 
a missão estará enviando 
material informativo sobre 
as comemorações, mas o 
importante é que os interes-
sados façam o mais cedo 
possível a inscrição para 
participar do VII Congresso 
Missionário Batista Funda-
mentalista. As inscrições 
podem ser feitas através do 
seguinte endereço: www.
missaoami.com.br. Veja 
anúncio na página 8 nesta 
edição.

SEMINÁRIO 
FINANÇAS NA 

IGREJA E AS LEIS

Marjorie 
May 

Browning: 
Assassinada 
a sangue frio

Conferência IBE 2014 
alcançou seus objetivos

de Fé para Missões ultra-
passou o alvo em 10% o 
que provavelmente permitirá 
a admissão de sete novos 
projetos para o próximo ano. 

Segundo o líder do Con-
selho Missionário da IBE, 
irmão Paulo Rodrigues, o Pr. 
Sérgio Moura logo definirá a 
data para a conferência de 
2015 que poderá ser em uma 
das duas últimas semanas 
do mês de outubro. 

A Promessa  de  Fé 
2014/2015 alcançou a soma 
de R$ 24.000,00 por mês 
(R$ 288.000,00 por ano) e 
o número de missionários 
passará de 70 para 77.

Missionários participantes

Pr. Nogueira
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A Igreja Batista Inde-
pendente de Altinópolis 
SP, sob a liderança do 
Pr. José Enio Darini, 
realizou uma série de 
Conferencias em come-
moração ao 44° aniver-
sário de fundação. O 
evento aconteceu nos 
dias 21 a 23 de novem-
bro. O preletor foi o mis-
sionário Pr. Leonilson 
Pereira Leite, da Igreja 
Batista Independente de 
Uberaba MG. Contatos 
com o pastor José Ênio 
(16) 3665- 0475, ou pelo 
email, ibialti@yahoo.
com.br.

IQUITOS
PERÚ

Depois de um perío-
do visitando as igrejas 
aqui no Brasil e parti-
cipando do retiro dos 
Missionários e do Con-
gresso da CBBN rea-
lizado em Porto Velho 
RO, o missionário Felix 
Saul Mera Ramirez re-
tornou ao Peru e já está 
em plena atividade. Tem 
havido fortes ataques 
de Satanás ao trabalho 
em Iquitos pelos quais 
devemos interceder em 
oração. 

Orem pela continui-
dade do trabalho com 
as  comunidades  de 
ribeirinhos. Ore pelo 
Pr. Saul, sua esposa 
Nora Esther e pelos fi-
lhos. Contatos: E-mail: 
sau l iqu i tos@yahoo.
es ou pelo telefone: 
0021.51.65-26.2743.

CONFE-
RÊNCIAS 

DA FAMÍLIA
A Igreja Batista Fun-

damental em Araguari, 
liderada pelo Pr. Marcos 
Gesiel Laurentino rea-
lizou nos dias 27 a 30 
de novembro as Confe-
rências da Família com 
o tema: “Família, um 
pedacinho do céu na 
Terra!” O preletor foi o 
Pr. Pr. Paulo Castelan, 
pastor da Igreja Batista 
Independente de Fran-
ca, SP. Para saber mais 
sobre o preletor:

www.facebook.com/
paulo.castelan.5.

Era muito comum nos evan-
gelhos as pessoas se empolga-
rem com Jesus de Nazaré, uma 
personalidade fascinante, pois 
reunia em si o humano e o divi-
no. Ele atuava independente e 
descomprometido com qualquer 
grupo religioso ou político. Seu 
caráter foi inigualável, autênti-
co, calmo, popular, cavalheiro, 
completo.

Quem era esse sem morada 
certa (não tinha onde reclinar a 
cabeça)? Quem era esse anda-
rilho pelas estradas, povoados e 
cidades da Galiléia e Judéia, o 
qual atraia para si pescadores, 
operários, lavradores, doentes, 
pobres e gente desesperada, 
cansada, oprimida? Quem era 
esse cuja autoridade, com ape-
nas uma palavra acalmava o 
mar, fazia o mudo falar, o para-
litico andar, o aleijado pular, o 
cego enxergar?

 Ele trazia a esperança de 
um futuro melhor e convidava 
todos para encontrarem nele o 
alivio de seus fardos pesados. 
Aos poucos, de vários lugares, 
multidões o seguiam, eram 
confortadas e motivadas a se 
alegrarem com a chegada do 
novo Reino. O Mestre não liga-
va muito para a aparência dos 
homens, para a religiosidade de 
fachada, inclusive confrontava 
muitos religiosos chamando-os 
de sepulcros caiados;  belos por 
fora, mas podres por dentro. De 
sua perspectiva, o valor estava 
no ser interior, nas motivações 
do coração, afinal deixava bem 
claro que era no íntimo do ser 
que maquinamos maldades, 
inveja, julgamentos, fantasias e 
coisas semelhantes.

Quem era esse que refre-
ava seus discípulos quando 

“Da Vinci pintou uma única Mona Lisa. Beethoven compôs uma 
única Nona Sinfonia. E Deus fez uma única versão de você.”

(Max Lucado)

Andrógino, que segundo a conceituação se refere ao 
que apresenta simultaneamente o sexo masculino e 
feminino é o mesmo que hermafrodita. Trata-se de um 

indivíduo que não se enquadra nem no papel de homem nem de 
mulher. Possui traços marcantes dos dois gêneros. 

De acordo com a psicologia o indivíduo andrógino é aquele 
que tem uma disfunção de gênero, responsável por uma condi-
ção psíquica na qual o indivíduo age como se não fizesse parte 
nem do sexo masculino nem do feminino. Um indivíduo de sexo 
híbrido, mentalmente falando.

De acordo com a Bíblia tais pessoas não são doentes. São 
abomináveis, pois se enquadram no que foi dito em Levítico 18.22 
aos varões israelitas: “Com homem não te deitarás, como se 
fosse mulher; abominação é...”, ou com o que está em Romanos 
1.26-27: “Por causa disso, (da situação pecaminosa generalizada 
exposta no contexto) Deus os entregou a paixões infames; porque 
até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas 
por outro, contrário à natureza;  semelhantemente, os homens 
também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram 
mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens 
com homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida punição 
do seu erro”.

Homossexualismo existe desde que o pecado contaminou 
a raça humana, como todos os demais pecados. Nas Escrituras 
sempre houve rigor da parte de Deus para com as práticas de 
perversão sexual. O contexto antediluviano dá a entender que a 
perversão sexual estava entre as principais causas do dilúvio a 
ponto de contaminar toda a carne (raça humana). Com relação 
às cidades de Sodoma e Gomorra nem se discute que a ho-
mossexualidade estava na raiz do que gerou a ira de Deus e a 
consequente destruição de ambas. Na queda do Império Romano 
a perversão sexual estava na pauta. O mesmo ocorre nos dias 
que antecederão a volta de Cristo.

Algumas pessoas me enquadram entre os que acreditam 
em teorias conspiratórias - um escatologista. Mas não há como 
negar que a multiplicação da iniquidade está entre os sinais 
do fim.  E também seria bom lembrar que há algum tempo o 
homossexualismo saiu de seu status de ilegalidade e passou a 
ser encarado com normalidade. O movimento homossexual já 
se consolidou social e politicamente. A sociedade foi preparada 
a longo prazo para aceitar passivamente o comportamento ho-
mossexual. Mas o que temos de lembrar é que mesmo quando 
uma lei humana libera um pecado, a lei de Deus não pode ser 
alterada. Deus não muda. 

O Novo Testamento apresenta como um dos sinais para a 
volta de Cristo, a perversão em todos os sentidos. A expressão 
bíblica é: “por se multiplicar a iniquidade” (Mt 24). O próprio Jesus 
disse que sua volta seria como nos dias de Ló (Lucas 17.28-30) 
e embora não tenha citado diretamente a homossexualidade de 
Sodoma e Gomorra, esse fato era conhecido pelos seus ouvintes 
(Gênesis 19.4,5). O juízo veio sobre aquelas cidades por causa 
de sua abundante iniquidade e assim será o juízo sobre o mundo 
moderno logo após o arrebatamento da Igreja.

Sem dogmatizar, nem radicalizar, acredito que a Bíblia dá a 
entender que o Anticristo será um pervertido sexual. Em Daniel  
11.37, referindo profeticamente ao Anticristo, o texto diz que ele 
“Não terá respeito a(os) deus(es) de seus pais, nem ao desejo 
de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se en-
grandecerá”.

O que podemos afirmar com certeza é que o Anticristo será a 
encarnação do pensamento humanista, um defensor do potencial 
humano. O único absoluto para o Anticristo será ele mesmo. Seu 
objetivo será alcançar o controle mundial e a Bíblia diz que, por 
pouco tempo ele será bem sucedido até o momento em que se 
autoproclamará Deus: “Que se opõe e se exalta acima de tudo 
que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que se 
assentará, como Deus, no templo de Deus, mostrando-se que 
ele é Deus” (2 Ts 2.4).

Como cristão, vivendo na época da graça, não temos direito 
e nem permissão de Deus para qualquer tipo de discriminação. 
Homossexualidade é um pecado igual aos demais e todos nós 
somos pecadores. O que precisamos é arrepender-nos e conti-
nuar pregando o evangelho da graça a todos para que também 
se arrependam. Maranata!

No dia 04 de maio de 
2000, o governo de 
Fernando Henrique 

Cardoso conseguiu aprovar 
a Lei Complementar nº 101, 
conhecida como a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que obriga 
a transparência dos gastos 
públicos e impõe que governa-
dores e prefeitos fiquem dentro 
dos gastos orçamentários de 
seus estados e munícipios. 
Antes desta lei, políticos faziam 
gastos exorbitantes no último 
ano de mandato, deixando dí-
vidas impagáveis para os seus 
sucessores. Agora, se sabe 
que a Lei Complementar n◦ 101 
também se aplica à presidência 
da república. Em 2014, devido 
à reeleição, o governo de Dilma 
Rousseff gastou muito acima 
do que arrecadou, enquadran-
do a presidente ao rigor da 
lei. Porém, o governo federal 
está coagindo os aliados do 
Planalto a mudarem a Lei de 
Responsabilidade Fiscal para 
que a presidente não sofra 
um impeachment ou responda 
criminalmente por seus atos 
após o seu mandato de quatro 
anos. Provavelmente a lei será 
alterada. 

A Palavra de Deus é a favor 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. De Gênesis a Apocalipse, 
encontramos vários princípios 
financeiros que nos ensinam 
sobre a arte de poupar, gastar 

44 ANOS

Pr. Leonilson e família

A Lei de Responsabilidade Fiscal

Quem é esse Homem chamado Jesus?

e investir. Tudo começa com o 
trabalho honesto e diligente e 
com a capacidade de regrar-se 
a si mesmo.  Nem sempre, mas 
na maioria das vezes, dívidas 
são manifestações do pecado 
de cobiça e do materialismo 
que domina o pensamento das 
pessoas. O segredo não é o 
tamanho do salário, mas, sim, 
o tamanho da dívida que faze-
mos para ser paga com o nosso 
salário. Paulo disse: “Sei estar 
abatido, e sei também ter abun-
dância; em toda a maneira, e em 
todas as coisas estou instruído, 
tanto a ter fartura, como a ter 
fome; tanto a ter abundância, 
como a padecer necessidade” 
(Filipenses 4.12). Desde cedo, o 
ser humano precisa aprender a 
viver com o que tem e não com 
o que gostaria de ter. 

Nos últimos anos, a popu-
lação brasileira se endividou, 
comprometendo cerca de 70% 
de seu salário. Na hora do 
aperto, os dízimos da igreja e 
as mensalidades da escola são 
as primeiras dívidas a serem so-
negadas. Em seguida, a família 
não consegue pagar o plano de 
saúde, mas não falta dinheiro 
para o carro e para os passeios 
anuais. Quem não sabe gastar 
sempre será escravo da dívida 
independentemente do tamanho 
do salário. Assim como ingerir 
bebidas alcoólicas e fazer uso 
de drogas ilícitas, gastar acima 

do que se pode é um vício que 
tem dominado muitos pais e, 
infelizmente, muitos líderes 
espirituais. A Bíblia ensina que 
o dinheiro só pode ocupar um 
dos dois lugares em nossas 
vidas: como servo em nossas 
mãos ou como mestre em nosso 
coração. Jesus disse: “Ninguém 
pode servir a dois senhores; 
porque ou há de odiar um e amar 
o outro, ou se dedicará a um e 
desprezará o outro. Não podeis 
servir a Deus e a Mamom” (Ma-
teus 6.24). 

Diferentemente do governo 
federal, nós não podemos mu-
dar a lei e, muito menos, evitar 
as consequências de dívidas im-
pagáveis: nome sujo no SERA-
SA ou SPC e até mesmo perda 
do nosso testemunho cristão. A 
regra para uma vida financeira 
controlada é muito simples: viva 
de acordo com o padrão que a 
receita familiar permite; na hora 
do aperto, corte as despesas 
supérfluas primeiro tais como 
TV a Cabo, telefone fixo, salão 
de beleza, academia, passeios 
e viagens; faça uma poupança 
forçada para eventuais aciden-
tes e nunca deixe de entregar os 
dízimos. Se você fosse julgado 
de acordo com o rigor da Lei 
Complementar n◦ 101, seria 
absolvido ou condenado? Você 
está gastando apenas o que 
arrecada ou está jogando suas 
dívidas para frente? 

desejavam fogo do céu sobre 
algumas cidades (por rejeitarem 
o seu Mestre)? Quem era esse 
que ensinou a amar inimigos 
e a orar por aqueles que nos 
perseguem? Quem era esse 
que amava as crianças e dizia 
para os adultos aprenderem 
a ser mais naturais, humildes, 
verdadeiros como os pequeni-
nos?  Podemos imaginar sua 
pele bronzeada pelo sol, devi-
do às caminhadas,  com uma 
criança no ombro, ou com outra 
agarrada à sua mão. Imagine a 
alegria de um povoado aonde 
Jesus chegava...  Quando ha-
via um morto como a filha de 
Jairo;  a vida era restaurada... 
Ou como o filho da viúva de 
Naim... Saia um cortejo fúnebre 
da cidade, uma caravana de 
gente acompanhando a viúva, 
as pessoas vinham chorando, 
inconsoláveis, em direção ao 
cemitério. Uma triste caravana 
da Morte... Do outro lado vinha 
outra uma caravana em direção 
à cidade, a caravana da Vida: 
Jesus e os seus discípulos. Ao 
se encontrarem, o caixão é colo-
cado no chão, ergue-se a tampa 
e o garoto retorna à existência, 
todos voltam numa única cara-
vana para Naim, cheios de júbilo 
(e o caixão vazio!).

Certa ocasião os chefes 
religiosos mandaram a Policia 
do Templo de Jerusalém prendê-
-lo.  Os guardas chegaram 
onde Jesus falava às multidões. 
Depois do ensino, eles não 
conseguiram fazer nada, vol-
taram para os seus superiores: 
“Cadê o homem, por que não o 
prenderam”? Resposta: “Nunca 
ouvimos um homem falar daque-
la maneira.”

Em outro momento o cego 

de Jericó escutava passos... 
Muitas vozes, barulho, gente 
correndo, o burburinho, ninguém 
entendia nada... Ele prova-
velmente agarrou a perna de 
alguém e perguntou: “O que tá 
acontecendo?” Resposta: “É Je-
sus que tá passando por aqui.” E 
o deficiente visual gritou: “Jesus, 
filho de Davi, tem misericórdia 
de mim!” Alguns começaram a 
sufocá-lo: “Pare de incomodar o 
Mestre! O Mestre parou e man-
dou chamá-lo. “Que queres que 
eu te faça?” E o “desprezível” 
cego recebia a visão.

E as outras experiências? A 
mulher com doença ginecológi-
ca foi curada.  Quando a 
multidão estava faminta;  ele 
multiplicava pães, após o dia 
de trabalho, os pescadores não 
conseguiram apanhar peixes;  
era só Jesus aparecer e as 
tilápias, sardinhas, pescadas e 
salmões, saltitavam dentro dos 
barquinhos e quase afundavam 
a embarcação.

Quem era esse contador de 
histórias, o qual atraia a atenção 
dos ouvintes para entenderem 
verdades espirituais? Jesus não 
decepcionava, não cansava as 
pessoas, ficar em sua presença 
tinha gosto de “quero mais” e 
sempre havia alguém querendo 
ficar perto dele.

Quem era esse? Ele é o 
Deus conosco, a Luz do Mundo, 
a ressurreição e a vida, a Porta, 
o Bom Pastor, a Videira Verda-
deira, o Alfa e o ômega, o Pão 
da Vida. Ele era o Amor encar-
nado, o amor numa pessoa só, 
a materialização do Deus vivo, a 
visitação do criador do Universo 
em nosso planeta.

“Ele é o mesmo, ontem, hoje 
e eternamente.”

O Anticristo 
será andrógino?
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A i r m ã 
M a r j o -
rie May 

Browning missioná-
ria estadunidense, 
natural do Texas 
nos Estados Uni-
dos, estava há mais 
de 50 anos aqui no 
Brasil enviada pe-
las Igrejas Batistas 
Bíblicas através da 
BBFI - Baptist Bible 
Fellowship Interna-
tional. Ela iniciou 
sua obra missioná-Em outubro de 2014 com-

pletamos 6 anos trabalhando 
diretamente no Projeto Índia. 
Esse é o nosso 3º ano morando 
aqui em Siliguri, West Bengal. 
Deus tem sido maravilhoso 
conosco e para nossos filhos 
no Brasil e agora um deles na 
Bolívia também. Nossa alegria 
aqui tem sido ver nossos ir-
mãos missionários indianos 
sendo abençoados por causa 
das suas orações e ofertas. 
Nossos irmãos da região de 
Bagdogra, com quem nos reu-
nimos toda semana em uma 
das 3 Congregações junto com 
os missionários Amiya, Ramel 
e Pradip, estão crescendo e 
se fortalecendo no Senhor. 
Nosso desejo é que nossa casa 
em Siliguri seja “uma casa do 
profeta” para hospedar os que 
por aqui passam. Há algumas 
semanas atrás visitamos o Pr. 
Rohit e sua esposa Jyoti em 
Sikkim, onde eles cuidam de 
uma igreja, uma escola e 15 ór-
fãos. Algumas dessas crianças 
chegaram com 4 a 5 anos de 
idade e agora já são adoles-
centes e jovens. Um deles está 
iniciando a Faculdade, outros 
3 estão estudando no Seminá-
rio em Siliguri. A necessidade 
principal agora é a construção 
da Igreja e mais uma parte da 
casa deles. Por enquanto eles 
usam um prédio alugado para 
os cultos. O próprio Pr. Rohit 
doou parte do terreno da famí-
lia para a construção da igreja 
e eles ganharam uma parte do 
dinheiro para o material como 
doação do governo. Pedimos 
suas orações para este projeto. 
Pr. Jeff Quevedo & Epi.

O que melhor identifica o crente? Bisonho é o 
inexperiente e por isso, inábil para com muitos 
assuntos. Farsante é aquele que promove 

risos, passando a imagem de simpatia, mas, que na rea-
lidade é o que não procede com seriedade, sendo fingido, 
hipócrita. Qual das duas identificações melhor retrata o 
crente de nossos dias?

Voltamos à discussão política e, portanto, aos absur-
dos. A política (corretamente compreendida) deveria ser 
alvo diário dos debates e decisões. Não a discussão sobre 
partidos ou pessoas em particular, mas sim sobre a dinâ-
mica do viver comunitário. Afinal, a política diz respeito aos 
relacionamentos que mantemos seja com o vizinho ou com 
o comerciante, o médico, ou com a escola, dentre outros.

A origem do termo e da ideia já indicava toda essa 
realidade: politéia em grego aponta para os procedimen-
tos relativos à sociedade como um todo. Originalmente 
concentrava atenção na organização para um viver mais 
produtivo e justo para todos. Posteriormente, devido ao 
fracasso do ideal diante da sede pelo poder, sua compre-
ensão foi transformada para um conjunto de meios que 
possibilita a pessoa a alcançar os efeitos desejados. Daí 
sua degeneração se deu para o significado da arte de 
conquistar, manter e exercer o poder (noção de política 
encontrada em Maquiavel, na obra O Príncipe).

A compreensão de nosso povo sobre política se man-
tém corrompida para com a ideal original, mas, legítima, 
considerando seus próprios anseios. Assim, discutir políti-
ca em terra tupiniquim significa falar de algo que não tem 
valor intrínseco; lidar com pessoas sem ideologia; enfim, 
discutir banalidades, chegando ao cúmulo de representar o 
humor ignorante — aquele que por não possuir inteligência 
para contar uma piada, apela.

Pois bem, tem-se a impressão (para não ser tão enfático) 
de que o crente é um dos melhores representantes populares 
desta ignorância política. Pensa, discute, “ensina” e propaga 
a política improdutiva para a sociedade, mas, produtiva para 
quem suga na influência do poder. Vemos isto todos os dias, 
através de e-mails humorísticos ou de conversas sarcásticas 
ou de afirmações desprovidas de conteúdo significativo tanto 
no conhecimento quanto no objetivo.

Toda esta realidade política de crente me deixa confu-
so: será ele bisonho ou farsante? Será ele inexperiente no 
conhecimento e na prática do viver cristão ao ponto de re-
velar anseios irreais ou de fazer afirmações inadequadas? 
Ou, pior, será ele fingido, tendo senso da realidade, mas, 
vivendo a irrealidade? Será o crente um representante da 
base motivadora da hipocrisia dos políticos brasileiros? 
Afinal, os políticos como representantes do povo refletem 
aquilo que é o povo. Assim, o crente como hipócrita torna-
-se a matriz motivadora da representação política dos 
vereadores, dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, 
dos governadores e da presidência da República.

Crente que reclama ou que graceja da corrupção dos 
políticos, mas que é corrupto na sonegação de seus im-
postos ou na propina concedida, ou mesmo na infidelidade 
para com o Senhor nos dízimos e ofertas. Crente que acha 
absurdo o uso de dinheiro público para gastos pessoais, 
mas administra seu dinheiro desconsiderando a tarefa de 
ser mordomo daquilo que possui pela graça divina. Crente 
que se revolta com a falta de investimento em coisas essen-
ciais para a sociedade, mas não investe em missões e nem 
em outros projetos essenciais para a salvação de pessoas 
e a edificação dos que já foram alcançados pelo evange-
lho. Crente que critica a troca de partidos, mas que muda 
de igreja, seguindo o mesmo princípio daquilo que critica. 
Crente que torce o nariz para o político que é descoberto 
em negócios ilegais, mas adquire produtos piratas com a 
maior naturalidade como se acreditasse que até o Senhor 
faria se estivesse em seu lugar. Enfim, crente que rouba, 
que engana, que mente, que trai, que falsifica, que ignora o 
próximo, que essencialmente busca satisfazer seus desejos. 
Qual a diferença deste para com os políticos criticados?

Este crente envergonha o Senhor e seu evangelho. Como 
crente deveria ser portador de uma palavra “profética” quanto 
ao juízo de Deus para com toda a injustiça e mentira. Deveria 
servir de exemplo, de modelo de um proceder ético imacu-
lado. Como afirma Cristo, deveria ser sal e luz no mundo, 
realçando a diferença daquele que está em Cristo Jesus, por 
viver em conformidade com o seu Reino. Deveria ser santo, 
como alguém separado para um viver irrepreensível. Mas, 
infelizmente, insiste em ser bisonho ou farsante, insiste em 
pecar. Que tipo de crente você é: Bisonho, farsante ou santo?

PROJETO 
BOLÍVIA

A missionária Grizelite 
da missão MMM - Ministério 
Multicultural Maranata acaba 
de receber enviar a notícia 
de que a missionária Gislaine 
caminha para o campo bo-
liviano. Ela é do Amazonas, 
ovelha do Pr. Alan Yoder e 
passará a integrar a equipe de 
missionários na Bolívia. Ou-
tra grande benção é a parceria 
entre as Missões MARANATA 
e MIBRAC com a família do 
missionário Francisco Ca-
valcante. Grizelite já conta 
com 70% do sustento. Orem 
pelos 30% que restam e pelos 
recursos da sua instalação 
no campo.

SILIGURI
ÍNDIA

Missionária Marjorie 
foi assassinada

de 16 anos, da cidade de 
Avelino Lopes, no Piauí, 
confessou ter assassinado 
a missionária Marjorie com 
golpes de mão de pilão, 
utensílio de madeira usa-
do na cozinha rural para 
esmagar grãos. O crime 
aconteceu no dia 12 de 
novembro no povoado de 
Nova Holanda, em Pilão 
Arcado, Norte da Bahia. 
Quando o jovem invadiu a 
casa da missionária para 
furtar, foi surpreendido por 
Marjorie que estava na resi-
dência. Segundo o relato do 
delegado Arnóbio Dionísio 
Soares “a missionária estava 
debruçada sobre a janelita, 
quando percebeu que tinha 
alguém mais na casa. Para 
que ela não o reconhecesse 
e denunciasse à polícia, 
o adolescente a golpeou 
violentamente na região do 
pescoço, o que a fez morrer 
no local”.

O delegado disse que 
essa foi a terceira vez que o 
garoto foi ao local furtar, mas 
a missionária nunca tinha 
prestado queixa na polícia 
por perdoar a ação criminosa 
do adolescente. Marjorie foi 
encontrada morta em casa 
dois dias depois por pessoas 
da comunidade rural, que 
sentiram falta das visitas 
diárias que ela fazia para 
evangelizar.

O adolescente estava 
apenas a passeio no po-
voado visitando familiares 
em companhia da mãe, 
que disse não ter perce-
bido nada estranho no 
comportamento do fi lho 

durante os dias que pas-
saram lá.

A população de pouco 
mais de trinta mil habitantes 
continua abalada com o fato 
e a violência do crime. E os 
amigos e irmãos em Cristo 
que acompanhavam o traba-
lho de Marjorie May de perto 
veem nela um exemplo de 
mulher, que fez do versículo 
em 2 Timóteo 4:7 “Combati o 
bom combate, acabei a car-
reira, guardei a fé”, o resumo 
do seu legado.

Em depoimento na de-
legacia o jovem disse ser 
usuário de drogas e alegou 
roubar para manter o vício. 
Ele também já responde a 
uma medida socioeducativa 
por furto no Piauí. No dia 
19 de novembro o menino 
e a mãe foram ouvidos pela 
Promotoria Pública de Pilão 
Arcado, que solicitou o in-
ternamento provisório dele 
na Fundação de Amparo de 
Menor, em Salvador.

O Pastor James Nash, 
missionário da mesma mis-
são cuidou do caso até o 
momento do sepultamento. 
Para saber mais detalhes, 
entre em contato com o Pr. 
José Antônio Marques de 
Avelino Lopes PI. Telefone 
fixo: (89) 3575-1097 (casa 
pastoral) 3575-1531 (Igreja), 
Celular (89) 8118-6442. 

Veja v ídeo sobre o 
trabalho de Marjorie: ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=i77ZT1zsWdE. 

Veja também na TV: 
AjhZnrNtXF4knzEFHER-
Mc_bqYmzq0b2KzyRQKB-
g84URF.

ria em São Paulo na 
Igreja Batista Biblica 
de Vila Brasilina, de-
pois foi para Aveli-
no Lopes (PI) e Pilão 
Arcado (BA), onde 
passou mais de 40 
anos desenvolvendo 
trabalhos evangelís-
ticos e sociais com 
mulheres, crianças e 
adolescentes.

Todas as suas 
atividades eram de-
senvolvidas na zona 
rural do município 
com apoio das igrejas 
batistas bíblicas. Mar-
jorie percorria evan-
gelizando em cima 
de um cavalo e mes-
mo estando com 84 
anos de idade e com 
a saúde fragilizada, a 
missionária acabara 
de recusar a opor-
tunidade de retornar 
aos EUA onde estaria 
aposentada. Mas ela 
preferiu permanecer 
aqui no Brasil, país 
que ela aprendeu 
amar. Segundo infor-
mações de pessoas 
ligadas à Igreja Ba-
tista Bíblica de Pilão 
Arcado, liderada pelo 
Pr. Domingos Ribeiro 
Santana, Marjorie di-
zia que preferia morrer 
aqui no Brasil onde 
passou mais da me-
tade de sua vida. Seu 
corpo foi sepultado em 
Pilão Arcado.

O CRIME
Um adolescente 

Bisonho ou 
farsante?

“A maturidade cristã consiste em fazer 
o que é certo mesmo quando ninguém mais está olhando”. 

(Bill Gothard)

Pastor na Igreja Batista de Cachoeirinha. 
Doutor em Ciências da religião e Mestre em Teologia
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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 • 

ACAMPAMENTO 
DAS FAMÍLIAS

O  Pr. Lourinaldo Araújo 
que já está de volta ao 
Timor Leste comunica 

que encontrou a igreja animada e 
os cultos contam com a presença 
de aproximadamente 80 pessoas. 
O missionário Osmundo casou-se 
em outubro na cidade de Manila, 
Filipinas e foi obrigado pela imi-
gração a ficar mais três meses até 
concluir os documentos para sair 
do país.  Enquanto espera, está 
aproveitando a oportunidade pra 
aprender mais inglês e mais da 
cultura da esposa.   Em janeiro ele 
novamente assumirá o ministério 

No dia 
26 de 
o u -

tubro de 2014, 
foi realizado na 
C o n g r e g a ç ã o 
Batista Bíblica de 
Junqueiro AL no 
Bairro Retiro, o 
3º aniversário do 
coral “Brilhante 
Como a Luz”. O 
tema foi “Vinde 
a mim os peque-
ninos...” (Marcos 

DESAFIOS 
DO SÉCULO 21

 PARA O PENSA-
MENTO CRISTÃO
Justo González
Editora Hagnos

www.hagnos.com.br
O objetivo deste livro 
é ajudar a enfrentar 
as novas situações, os 
novos séculos e milê-
nios com a segurança 
de que antes que nas-
cessem os montes e 
se formassem a terra e 
o mundo, nosso Deus 

“Toda experiência precisa ser 
subordinada à disciplina das Escrituras.” 

(Erroll Hulse)

No período de 18 a 21 de 
abril de 2015 o Ministério 
Acampamento Ebenézer re-
alizará a segunda edição do 
Acampamento das Famílias no 
Maanaím Km 653 da Rodovia 
265 em São Sebastião do Pa-
raíso MG. O tema será: “Aos 
Confins da Terra” tendo como 
preletor, o Pr. Nathan Foran 
de Cotia SP. Contatos pelos 
telefones: (16) 98152 (TIM); 
99278-8668 (CLARO); 98816-
4408 (OI); 99797-9662 (VIVO). 
Idades: de 0-6 grátis; de 7 a 9 
R$ 45,00; de 10 a 12 R$ 90,00 
de 13 em diante R$ 150,00.

MAPUTO
Quero agradecer a todos 

que acompanharam e par-
ticiparam do sofrimento do 
Pr. Martinásio em oração e 
financeiramente. Ele já está 
com o Senhor. Faleceu na 
semana passada e o velório 
foi no sábado. Uma cerimônia 
cheia de emoções. Ele deixou 
o programa todo por escrito 
de como gostaria que fosse 
feito. Designou pessoas para 
executar todo o programa. 
Um senhor da Igreja dele para 
ser o dirigente, Pr. Odenilson, 
Pr. Joel e eu para os desafios 
bíblicos. Também deixou uma 
mensagem de agradecimento 
gravada em áudio que foi 
passada no decorrer do culto. 
Muito emocionante. Ele agra-
deceu a todos que o apoiaram 
na sua enfermidade e em espe-
cial a sua esposa e filhos que 
sofreram com ele até o fim. 
Começou dizendo: “Agradeço 
a todos que estão aqui”... Pa-
recia que ele estava presente. 
Particularmente me emocionei 
bastante. Foi algo que nunca 
havia presenciado até aquele 
dia. Também agradeço a todos 
que oraram pela minha saúde. 
Graças a Deus a pedra no rin 
já saiu e estou livre daquelas 
dores terríveis. Depois de 
quase um mês lutando com 
dores e tomando muita água 
e medicamento, finalmente 
a pedra saiu. Com mais de 
sete milímetros consegui 
eliminá-la naturalmente sem 
precisar de uma intervenção 
cirúrgica. Glorias a Deus. Na 
igreja tudo vai bem, graças 
ao Senhor. Cada semana um 
novo desafio e assim vamos 
levando a obra adiante. Quan-
to à saúde da Maria, ela não 
tem passado bem;  nestes 
últimos meses tem piorado 
significativamente. Ela não 
vê a hora de chegar em Março 
para poder viajar para o Brasil 
e fazer os tratamentos neces-
sários. Pr. Divino Amorim de 
Moçambique.

MANUAL DE 
TEOLOGIA MOODY

Paul Enns
Editora Batista 

Regular
www.editorabatista-

regular.com.br/
O autor começa com 
o tratamento da teolo-
gia bíblica, prossegue 
com a teologia siste-
mática, histórica, dog-
mática e contempo-
rânea. Qualquer que 
seja o interesse do 
aluno, ele encontrará 
material pertinente em 
um só volume.

é Deus (Sl 90.2). A ele seja a glória pelos séculos 
dos séculos!

COMO MUDAR 
O QUE MAIS IRRITA 

NO CASAMENTO
Gary Chapman
Editora Mundo 

Cristão
www.mundocristao.

com.br
Certas coisas nunca 
mudam... Mas dá para 
mudar as coisas erra-
das. “Ele é assim mes-
mo, nunca vai mudar”. 
“Ela sempre foi desse 
jeito, não espere mu-
danças”. Essas duas 

declarações revelam tanto uma atitude quanto um 
desejo. O livro trata delas.

de entender. Esse guia apresenta um panorama 
detalhado de todos os acontecimentos relatados no 
último livro da Bíblia: o Apocalipse. 

GUIA FÁCIL 
PARA 

ENTENDER O 
APOCALIPSE 
Daymond R. 

Duck
Editora Thomas 

Nelson
www.thomas-
nelson.com.br

A Bíblia é o maior 
best-seller de to-
dos os tempos, 
m a s  t a m b é m 
pode ser difícil 

Timor Leste

de música e jovens, juntamente 
com a esposa Maricon. Também 
em janeiro serão reiniciados os 
cursos de português nível 1, 2, e 3 
tanto em Beali como na Capital Dili. 

Em 2015 Pr. Lourinaldo contará 
com a ajuda de dois casais: Ronal-
do e Thalita, Nathaniel e Jordana. 
São de outra missão batista funda-
mentalista aqui do Brasil e estarão 
no período de adaptação e acerto 
da documentação. 

Orem pelo sustento dos missio-
nários que atuam no exterior, pois 
tem havido perdas devido à valori-
zação do dólar em relação ao real.

Aniversário do coral e batismo

10 anos que ganhou sua avó para 
Jesus e o Augusto de 9 anos que 
trouxe sua avó e sua tia para igreja 
e ambas hoje servem ao Senhor. 
Orem para que esse grupo conti-
nue sendo uma benção. 

10.14). O coral é composto por 15 
crianças muitas delas os pais não 
são crentes, mas louvamos a Deus 
porque elas têm testemunhado 
de Jesus em suas casas. Como 
exemplo temos Daniel de apenas 

No dia 02 
de novembro 
do corrente 
ano foi reali-
zado o batis-
mo de mais 
seis irmãos: 
Va n d e v a n , 
Simone, Se-
bastiana, Cí-
cero, Nicásia, 
e  A n t ô n i a . 
Orem por es-

ses novos irmãos em Cristo. O 
trabalho de estudos Bíblicos nos 
lares de pessoas descrentes tem 
sido de grande êxito, pois através 
do mesmo, muitos tem conhecido 
a palavra de Deus e alguns têm 
aceitado Jesus. 

O trabalho é dirigido pelo Pr. 
Lourinaldo Alves da Silva. Conta-
tos: (082) 9162-7984 (Claro), ou 
pelo e-mail: lourinaldoalves@live.
com.
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“O mundo está muito mais preparado para 
receber o Evangelho do que os cristãos para propagá-lo.” 

(George Peters)

VENEZUELA

Durante o ano de 
2014, o Coorde-
nador de Missões 

da AMI - Associação Mis-
sionária Independente teve 
uma extensa agenda a ser 
cumprida entre janeiro e 
novembro. No total foram 49 
viagens para sete estados, 
envolvendo 88 pregações 
e palestras, doze eventos 
especiais e cursos, além de 
14 reuniões com a Diretoria 
da Missão e com os missio-
nários. 

Rompe a aurora, vai-se embora mais um ano de 
labor; cada dia, Cristo, o guia, nos renove em 
seu amor... ( hino 560 CC). É época de desejar 

Feliz Ano Novo! Mas, será novo mesmo? 
Cantamos um apelo para que “Cristo, o guia, nos 

renove em seu amor!” Lindo! Que maravilha adentrar um 
novo ano com tal desejo na alma! 

Infelizmente há os que “rompem a aurora” levando o 
ano velho. Como assim? Vejamos:

Pedir renovação de vida e prosseguir com o desleixo 
no estudo da Palavra, certamente não haverá ano novo. 
As coisas continuarão velhas e os abismos continuarão a 
chamar abismos. Não há crescimento, nadinha. Viver sem 
crescimento espiritual é correr atrás  do vento. 

É uma geração de Êuticos. Querem ficar à janela, 
contemplativos. Entra ano e sai ano e não há propósito 
algum levado a bom termo.  Não é possível ano novo com a 
bagagem de erros do Ano velho.  Ano sem mudança é ano 
velho. Jesus disse: Errais não conhecendo as Escrituras 
e nem o poder de Deus. 

Pedir renovação de vida e não valorizar a Oração, 
certamente o ano não será novo. Vai continuar na mes-
mice da estagnação. Orar é experimentar mudanças. 
Quem negligencia a  oração é presa fácil às trevas. São 
crentes raquíticos. Se falassem mais com Deus ouviriam 
Deus falando e, certamente, uma poderosa transforma-
ção aconteceria. Vale citar as palavras de E. M. Bounds: 
“A oração dá juízo, traz sabedoria, amplia e fortalece a 
mente... Podemos aprender mais em uma hora de oração, 
quando verdadeiramente oramos, do que em muitas horas 
de estudo” (O Pregador e a Oração – Edições Cristãs e 
Editora). 

Antes de cantar o “rompe aurora e vai-se embora” te-
nha convicção de erros que precisam de correção. Clame 
pelo avivamento da alma e por mais fidelidade ao Senhor.

Pedir renovação de vida e continuar retendo o dízimo 
do Senhor é permanecer no ano velho. É o dito de Ageu: 
“recebe dinheiro num bolso furado”. Já imaginou uma igre-
ja sem dizimistas!? Pense um pouco para ver o tamanho 
do erro que está cometendo. Contra Deus e contra a obra 
missionária. É por essas e outras que vidas vão andando 
para trás quando deveriam prosseguir para o alvo que é 
Cristo. O dinheiro de quem furta o Altar não rende. Digo 
por experiência própria. Houve um tempo passado em que 
“afanei” o dízimo. Foi a pior época da minha vida. Antes de 
findar o mês o meu dinheirinho já havia descido pelo ralo. 
Meu comércio naufragou. Foi à dura pena que aprendi o 
“daí e vos será dado”. 

Não espere uma situação de colher o fruto da infide-
lidade. O ano não será novo, com certeza. 

Pedir renovação de vida e manter um coração cheinho 
de moscas mortas é exalar o odor da carne. O sábio disse 
que “mosca morta faz o unguento exalar mau cheiro” (Ec 
10:1).  Ciúmes, raiva, língua venenosa, inveja, amargura, 
ressentimento congelado no freezer do imo e etc., é um 
enxame de moscas apodrecendo o coração. Assim sendo, 
nada acontecerá de novo no novo ano. 

Tome a decisão de aniquilar pelo Espírito esta praga 
de moscas pútridas no coração. Se há ranços com alguém 
da família, igreja, trabalho, ou com quem quer que seja, 
resolva. Vá pro pó. É o ensino de Cristo. Ele pegou a toalha 
e foi pro pé da mesa. Façamos o mesmo. Caso contrário, 
o enxame adentrará o ano e nada será novo. Só coisas 
velhas, putrefatas.  

Há muitas outras coisas que poderiam ser ditas como 
sinal de advertência para não entrarmos no ano novo 
com as coisas do velho. Todavia ressalte-se a necessi-
dade que há de um Quebrantamento. Isso nos revelará 
o que precisamos ver em nós mesmos. Uma convicção 
de pecado encontrará um Jesus amado nos purificando 
de tudo e nos fazendo novas criaturas nas “velhas áreas” 
que nos rodeiam. Sempre final de ano é motivo de novos 
propósitos. Aproveite e faça de alma. Chega de propósitos 
“vento levou”. Só de boca.  

Um ano novo com propósitos novos é colocar Je-
sus como nossa meta. Os irmãos da igreja perseguida 
pedem ao Ocidente que ore por eles, para que sejam 
mais semelhantes a Cristo.  Isso deve nortear nossos 
anseios. É o caminho para o Avivamento. Isso sim é 
Feliz Ano Novo!

Deus nos abençoe.

Rompe a 
aurora, mas...

A família Mafra saiu 
da Venezuela devido ao 
casamento da filha.  A 
saída se deu em agosto 
e a volta neste mês de 
dezembro. Foram dois 
meses no Espírito Santo 
juntamente com a Sacha 
onde puderam participar 
de todos os preparativos 
e ajudar no trabalho da 
reforma da casa deles. 
Foi um tempo muito pre-
cioso com a f i lha e o 
genro. No dia 25 de ou-
tubro, o Pastor Ricardo 
Mafra, pão da noiva, teve 
o privilégio de celebrar o 
casamento da Sacha com 
Wallace em São João 
do Garrafão ES, terra 
do Wallace. A cerimônia 
contou com a presença 
da mãe do Pr. Ricardo e 
suas duas irmãs, o irmão 
da sua esposa Rita com 
sua família e a filha dos 
missionários, Natasha, 
que mora em Boa Vis-
ta, com seu namorado 
Joshua. O Ministério na 
Venezuela no Bairro 19 
de Abril com a Congre-
gação Bautista Vid Ver-
dadera prossegue. No 
dia 15 de setembro de 
2014 foi comemorado o 
primeiro ano da congre-
gação. Orem pela com-
pra de um terreno para 
a igreja na Venezuela. 
O terreno com custa R$ 
15.000,00. Contatos com 
Pr. Ricardo e Rita Mafra 
pelo e-mail: ricardoerita-
mafra@gmail.com ou te-
lefones 00584165907895 
00584161918287.

CAMBORIÚ 
SC

O missionário Pr. Ri-
cardo Camargo com sua 
esposa Irani e a f i lha 
Lí l ian trabalhando em 
Camboriú SC tem alguns 
alvos para o ano de 2015: 
Iniciar um Instituto Bíbli-
co, concluir o prédio da 
Igreja em Camboriú (falta 
pintura e calçada a serem 
feitas), e iniciar uma nova 
igreja em uma cidade ao 
redor: Blumenau, Gaspar 
ou alguma outra onde 
o Senhor dir igir.  Para 
contatos com Pr. Ricardo 
Camargo use o e-mail: 
pr_ricardo@yahoo.com.
br. Pelo correio: Família 
Camargo - Caixa Postal 
2046 - CEP 88345-590 - 
Camboriu SC. Telefones: 
(47) 3365-2436 ou Celu-
lar (47) 9904-2728. 

Coordenador de Missões 
da AMI presta contas

As conferências mis-
sionárias visam incentivar 
as igrejas a se envolverem 
com a Promessa de Fé 
para Missões, tanto implan-
tando como renovando o 
compromisso. Durante as 
conferências o coordenador 
faz a divulgação dos projetos 
da AMI e procura abrir portas 
para novos projetos.

Para o próximo ano, com 
as comemorações dos 25 
anos da AMI e a celebração 
do Jubileu de Prata durante 

o VII Congresso Missionário 
Batista Fundamentalista que 
será realizado de 14 a 17 
de julho no Hotel Fonte de 
Santa Tereza, em Valinhos 
SP, muitas outras atividades 
estão sendo programadas.

Os planos são de realizar 
seis Conferências Regionais 
sendo que para cinco já 
estão definidos os locais: 
Florianópolis SC, Goiânia 
GO, Cuiabá MT, Manaus 
AM e São Vicente SP. Flo-
rianópolis será em maio e 

Goiânia em agosto. 
Nas primeiras sema-
nas de 2015 todas as 
datas serão definidas. 
Para contatos com 
o Pr. Carlos Alberto 
Moraes, Coordena-
dor de Missões da 
AMI, use os telefones: 
(16) 3761-0749 (Fixo); 
99192-1440 (Claro) e 
98121-4101 (TIM).



6
DEZEMBRO 2014

MÊS DE 
MISSÕES

O IBGE acaba de mostrar que 
a população brasileira é de 
202.768.562 habitantes. O es-

tado mais populoso, São Paulo, tem 44,03 
milhões de pessoas. O menos, Roraima, 
abriga 496,9 mil moradores. Os números 
resultam de estimativas de população 
até o dia 1º de julho de 2014. Segundo o 
Instituto, constatou-se que, além de São 
Paulo, cinco estados têm mais de 10 mi-
lhões de habitantes: Minas Gerais (20,73 
milhões), Rio de Janeiro (16,46 milhões), 
Bahia (15,13 milhões), Rio Grande do Sul 
(11,21 milhões) e Paraná (11,08 milhões).

Na lista de unidades da federação 
com mais de 5 milhões de pessoas, 
estão seis estados: Pernambuco (9,28 
milhões), Ceará (8,84 milhões), Pará (8,08 

Entre todos os documentos que temos a 
identidade é o primeiro, quando nascemos 
somos registrados , hoje em dia mesmo 

bem pequenas as crianças podem ter suas carteiras 
de identidade, com foto, e dados como nome de pai e 
mãe, local de nascimento, etc... E neste ato recebemos 
um numero, podemos fazer outra carteira de identidade, 
mais o numero continua o mesmo por toda nossa vida, e 
este numero vai sendo colocado em outros documentos 
que tiramos durante a vida.

Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, 
a Bíblia nos fala que somos uma nova criatura, nas-
cemos de novo, então podemos pensar que vamos 
precisar então de uma nova identidade, muitas coisas 
que faziam parte de nossa vida agora não fazem mais, 
como a foto antiga da nossa identidade, as pessoas 
vão perceber que não somos mais como antes, alguma 
coisa está diferente, e neste caso ganhamos uma nova 
identidade com foto nova e outros dados na carteira, 
tudo novo (2 Co5.17).

Uma nova criatura, uma nova pessoa as coisas 
do mundo ficaram para trás, mais nestes tempos mo-
dernos de igrejas adaptadas ao mundo, identificar um 
crente está ficando cada dia mais difícil, nos vestimos 
como as mulheres do mundo, falamos como elas, 
temos os mesmos desejos, procuramos um Deus que 
resolva nossos problemas, que cure nosso corpo que 
nos faça prosperar e assim vamos caminhando pela 
vida, será que olhando para nossas vidas podemos ser 
identificadas com Deus, poderemos ser vistas como 
suas filhas !!!!!

Que benção ainda hoje sermos identificadas com 
Deus e com seu Filho, como os discípulos no inicio da 
igreja precisamos ter em nossas vidas as marcas e os 
dados de Deus para que o mundo possa nos identificar 
como filhas de Deus.

Não é somente vir aos cultos, as reuniões mensais, 
ter o nome no rol de membros de uma igreja, saber 
versículos, conhecer teologia, ser um famoso escritor 
ou escritora, isto não basta para sermos identificadas 
com Deus.

Para que esta identidade seja cada dia mais clara 
precisamos depois de aceitar Jesus como nosso Sal-
vador que é a primeira e mais importante decisão, nos 
tornando assim novas criaturas, procurar com desejo 
esta identificação com nosso Salvador: Seguir a Cristo: 
“E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se 
a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me”. 
Lc 9.23. Renunciar o nosso eu – Lc 9.23 (b) “... negue-
-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz”. Ter vida 
de devoção, voltada para o espiritual – Mc 10.29-30. 
Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em 
casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, 
com perseguições; e no século futuro a vida eterna. Ser 
Humildade: “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei 
de mim, que sou manso e humilde de coração; e en-
contrareis descanso para as vossas almas”. Mt 11.29.

Como mulheres crentes estamos dispostas a ser-
mos submissas, não só aos nossos maridos, pastores, 
mas primeiramente submissas à vontade de Deus, por-
que nem sempre a resposta para nossas orações será 
um “sim”, nem sempre o milagre vai acontecer através 
da cura de uma enfermidade, e nestes momentos sere-
mos identificadas com Deus, ou vamos nos rebelar!!!!

“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu 
quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora 
vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me 
amou e se entregou por mim”.

“Em cada um de nós existem três pessoas:
a que nós achamos que somos; a que os outros 

pensam que somos; e a que Deus sabe que somos.” 
(Leonard Ravenhill)

Outubro é o mês de missões 
no Templo Batista Indepen-
dente em Vila São José, São 
Paulo, sob a liderança do Pr. 
Ademário Júnior. Neste ano 
estiveram pregando durante o 
mês os missionários: Reinaldo 
Batista da Missão Rocha Eterna 
- Londrina PR, Pr. Geraldo Fon-
seca da Colômbia, Pr. Renato 
Sá Barreto Presidente da AMI 
e Pr. Ricardo Brito de Projeto 
Luz para o Oriente. Foi um 
mês muito especial na vida da 
igreja com muitos desafios e a 
renovação da Promessa de Fé 
para Missões. A igreja mais uma 
vez alcançou o alvo estipulado, 
e passará em 2014-2015 de 21 
para 22 projetos missionários. 

CAMPINA DA 
LAGOA PR

Trabalhando na implanta-
ção de uma igreja na cidade 
de Campina da Lagoa PR o 
missionário Pr. Josafá Fer-
nandes Serra continua dando 
assistência em Cascavel onde 
mantém uma reunião de estudo 
bíblico na residência do irmão 
Ademar e sua mãe Adelina. 
A casa onde o estudo está 
sendo feito é do Osmar, filho 
mais velho de Adelina. Sempre 
que começa a reunião, ele se 
retira. Mas o Senhor direcio-
nou o pastor Josafá a lhe dar 
uma Bíblia. Ele gostou muito, 
e este ato proporcionou uma 
excelente oportunidade para 
que Josafá e o Caleb expuses-
sem de forma muito completa o 
Evangelho para ele por mais de 
uma hora. Católico praticante, 
Osmar participou da exposição 
com um discernimento sur-
preendente, porque sua mãe 
já está influenciando sua vida. 
Como a irmã Adelina é viúva, 
o Osmar assumiu o lugar do 
Pai e age literalmente como 
o patriarca da família. Partici-
pou também da reunião, outro 
filho da irmã Adelina, o Zilo 
que é evangélico. Orem pelo 
Pr. Josafá e seu ministério na 
região norte do Paraná. A Laura 
completou 12 anos dia 08 de 
novembro, e a Giovanna fez 16 
no mês de outubro passado. 
Pela graça de Deus a família 
toda vai bem.

Mulheres 
identificadas 

com Deus
Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, 
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na 

carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, 
e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2.20.

Mais de 200 milhões!

milhões), Maranhão (6,85 milhões), 
Santa Catarina (6,73 milhões) e Goiás 
(6,52 milhões). Apenas dois estados 
têm menos de 1 milhão de habitantes, 
além de Roraima: Amapá (750,9 mil) e 
Acre (790,1 mil).

Os demais estão listados a seguir, 
em ordem decrescente: Paraíba (3,94 
milhões), Espírito Santo (3,88 milhões), 
Amazonas (3,87 milhões), Rio Grande 
do Norte (3,41 milhões), Alagoas (3,32 
milhões), Piauí (3,19 milhões), Mato 
Grosso (3,22 milhões), Distrito Federal 
(2,85 milhões), Mato Grosso do Sul 
(2,62 milhões), Sergipe (2,22 milhões), 
Rondônia (1,75 milhão) e Tocantins (1,5 
milhão)

Com informações da Agência Brasil
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“Deus quer a evangelização do mundo, portanto, se você se recusa 
a sustentar as missões, está se opondo à vontade de Deus.”

 (Oswald Smith)

VOZ QUE
CLAMA

No s 
dias 
29 e 

30 de novembro 
de 2014, a So-
ciedade Femi-
nina da Primei-
ra Igreja Batista 
Bíblica em Novo 
Gama-GO, re-
a l izou o seu 
primeiro con-
gresso. Esta-
vam presentes 
irmãs de várias 
igrejas como: 
IBB de Nova 
Holanda - BA, 
IBB de Avelino 
Lopes - PI, IBB 
de Junco - PI, 
IBB de Lunabel 

Natal quer dizer nascimento e mais especificamente 
se refere ao nascimento de Jesus Cristo. E como 
foi isto? Jesus nasceu de forma singela, numa 

estrebaria, no lugar onde os animais ficavam, pois não havia 
lugar para José e Maria nas hospedarias de Belém. E como 
pôde ser isto, como pôde aquele que segundo a Bíblia é 
o verdadeiro Deus, e a vida eterna, o Salvador do mundo, 
nascer numa humilde manjedoura? Mas apesar de parecer 
estranho, o fato é que Jesus veio de forma humilde, e na sua 
humildade muitos os rejeitaram. Todavia este era mesmo um 
local adequado pois era ali que nasciam os cordeirinhos e 
foi também  alí que nasceu O Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo. No livro do profeta Isaías o seguinte foi 
profetizado a respeito de Jesus: “... e como raiz de uma terra 
seca; não tinha parecer nem formosura; e, olhando nós para 
ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era 
desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de 
dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os 
homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos 
dele caso algum.”  Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estava 
revelando ao mundo que o essencial não está na aparência. 
Ele queria que os homens tirassem os olhos do que é tem-
porário e olhassem para o eterno.

A Bíblia ensina que devemos buscar primeiro o reino de 
Deus e a sua justiça e promete que se assim o fizermos, Deus 
nos acrescentará as outras coisas. Todavia a tendência de 
cada um de nós é buscar primeiramente as outras coisas, 
é olhar e se fixar no que é temporário. Queremos ganhar e 
ganhar e não cansamos de pedir coisas a Deus. No entanto 
Jesus disse que mais bem aventurado é dar do que receber 
e ele, quando aqui esteve, foi extremamente extravagante 
no dar, no presentear, no se importar com os outros. E entre 
estes presentes podemos nos lembrar do momento em que 
passando por uma aldeia, Jesus viu uma viúva que chorava 
devido a morte de seu único filho. Ele então, cheio de com-
paixão disse a ela: não chores! E voltando-se para o corpo 
disse: jovem levanta-te. E ele logo se colocou de pé. Que 
grande presente este, você não acha? Jesus é este que se 
interessa pelos outros. Jesus também ressuscitou a Lázaro, a 
Filha de Jairo. Qual de nós poderia dar um presente destes e 
qual de nós não gostaria de receber tal presente? Porém por 
mais tremendo que estes presentes tenham sido, eles foram 
passageiros. O filho da viúva, Lázaro e a filha de Jairo não 
estão vivas até hoje. Desta forma aqueles milagres, aqueles 
presentes não tinham um fim em si mesmos. De acordo com o 
evangelho, aqueles milagres que Jesus realizou tinham a inten-
ção de revelar que Jesus era e é o Emanuel (Deus conosco), 
Ele Jesus era em si mesmo o maior presente, o maior milagre. 
Ele, Jesus, é maior do que todas as coisas que realizou. E a 
Bíblia ensina ( 1 Coríntios 15. 19) que se esperamos em Jesus 
só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, 
estamos míopes com relação ao plano de Deus para nós, 
estamos esperando muito pouco. Ao conceder tais presentes 
temporários, Jesus queria que as pessoas tirassem os olhos 
do temporário e olhassem para o Eterno, olhassem para o 
Presente Eterno e o presente é o próprio Jesus, o autor da vida.

Antes de ressuscitar a Lázaro Jesus disse: Eu sou a 
ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja 
morto, viverá. Nosso maior problema é a morte eterna, como 
consequência do nosso pecado. A Bíblia afirma que o salário 
do pecado é a morte eterna, porém, Jesus é a vida, é o maior 
presente de Deus para a humanidade (conforme Romanos 
6.23). Isto significa que Ele, e só Ele, pode nos conceder perdão 
dos nossos pecados porque pagou por eles ao morrer na cruz 
no nosso lugar. E esta é a razão de ser chamado Salvador. E 
Ele ressuscitou, está vivo e por meio dele você pode receber 
hoje o direito à eternidade. Está escrito em Romanos 5.1, que 
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.

Você está em Cristo Jesus amigo, já colocou nele a sua 
confiança para ser salvo, para ser perdoado por Deus, está 
crendo que o sacrifício que Ele fez na cruz foi suficiente para pa-
gar pelos nossos pecados, ou está ainda confiando naquilo que 
você mesmo pode fazer para merecer a sua salvação? Quem 
é o teu salvador, você mesmo, as tuas obras, a tua religião ou 
o Senhor Jesus? Só por meio de Jesus você pode obter paz 
com Deus e a paz de Deus. Em Apocalipse 3.20, Jesus diz: “Eis 
que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir 
a porta, entrarei em sua casa e com Ele cearei e Ele comigo. 
Para aceitar este presente de Natal que é o próprio Jesus você 
precisa reconhecer a si mesmo como pecador e crer que ao 
morrer na cruz e ressuscitar Jesus realizou a nossa salvação. 
Se você crê podes então dizer: Senhor Jesus, eu preciso de 
ti. Reconheço que sou um pecador e que preciso de salvação. 
Estou consciente quanto as minhas faltas e arrependido bus-
co uma restauração da minha comunhão contigo. Venho a ti 
porque creio que o Senhor morreu e ressuscitou para pagar 
pelos meus pecados e pode assim me dar a salvação. Neste 
momento eu te entrego a minha vida, te confessando como 
meu único e suficiente Salvador e Senhor. Amém.

Será para você 
apenas mais 
um Natal?

Pouco mais de um mês da 
chegada ao campo em cabo 
Verde, a Família do missio-
nário Fábio de Oliveira Brito 
do Projeto Voz que Clama 
já conta muitas conquistas. 
Apesar de terem enfrentado 
alguns problemas de saúde, 
já estão todos restaurados. 

Alugaram uma casa apro-
priada num bairro vizinho 
ao da igreja em uma avenida 
bem movimentada e já con-
seguiram alguns móveis e 
utensílios. Orem pela docu-
mentação para permanecer 
no país, pois é extensa e tra-
balhosa. São enviados pela 
MMM. Para contatos use o 
e-mail: vozqueclama3@gmail.
com. Pelo Facebook procure 
Fábio de Oliveira Brito.

BRODOWSKI 
SP

O missionário Pr. Gilberto 
Marcos Mota Basílio está na 
fase inicial de levantamento de 
sustento e precisa do apoio das 
igrejas tanto em oração quanto 
no sustento. Para 2014 os pla-
nos são de iniciar os trabalhos 
de contato e evangelização na 
cidade. Um levantamento está 
sendo feito e há possibilidade 
de uma família abrir as portas 
do lar para a realização de uma 
reunião semanal. Convites para 
apresentar o projeto: Telefone 
(16) 99214-0553 ou e-mail: 
gilberto-basilio@bol.com.br.

Sociedade Feminina 
da IBBNG realiza seu 
Primeiro Congresso

Houve muita comunhão e intensa 
participação das irmãs representado 
as Sociedade de suas igrejas, com 
hinos de louvor que glorificaram a 
Deus. A palestra continuou no culto de 
sábado à noite, e houve muita alegria e 
confraternização, nos fazendo lembrar 
que a Bíblia nos diz que a comunhão 
é boa e agradável. No domingo pela 
manhã,no encerramento do congres-
so, houve um momento de descontra-
ção com a entrega de presentes para 
as presidentes e vice-presidentes das 
sociedades de todas as igrejas que 
estavam presentes, foi uma grande 
benção.. Estavam presentes no evento 
130 mulheres.

A comunhão não terminou com o con-
gresso, pois continuou no culto de domin-
go a noite com a pregação abençoadora 
do Pastor José Antonio Marques, da IBB 
de Avelino Lopes – PI. 

- GO, IBB  de Júlio Borges - PI, IBB de 
Curimatá - PI, IBB de Mansidão - BA, 
Congregação Batista Bíblica em Aroei-
ras - BA, Congregação Batista Bíblica 
em Poço da Jurema - BA, Congregação 
Batista Bíblica em Mont Serrat - GO, e a 
Igreja anfitriã que promoveu o evento. Foi 
um tempo de muita comunhão e apren-
dizado da Palavra de Deus, crescimento 
espiritual e fortalecimento na fé. 

O tema foi muito propício para a 
ocasião: “MULHERES SEGUNDO O 
CORAÇÃO DE DEUS”. A palestrante 
foi a irmã Nancy Felix da Igreja Batista 
Bíblica de Valparaiso - SP. O Congres-
so começou com um delicioso café da 
manhã, e se estendeu até as 12h30 do 
sábado dia 29 e continuou até o dia 30 
pela manhã, terminado com um delicioso 
almoço as 12h30. As palestras voltadas 
para o tema foram muito abençoadoras 
para todas as irmãs. 
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8 Espaço Final

No dia 01 de No-
vembro deste 
ano nos reunimos 

O p r o c e s s o  d e 
permanência do 
Pr. Valtair e sua 

família no Chile ficou pron-
to. Tem sido um tempo de 
aprendizado e de disciplina. 
Cumprindo o cronograma do 
Projeto Machali para 2014, 
Deus lhes permitiu cumprir 
os oito pontos determinados 
para este período inicial.

O aprendizado da lín-
gua prossegue através das 
aulas com uma irmã em 
Cristo. Ao mesmo tempo 
estão fazendo discipulado 
e evangelização. Pr. Valtair 

O Pr. João Alves, 
trabalhando jun-
to ao SIBIMA 

tem agradecido o apoio e as 
orações de todos que se in-
teressam pelo seu ministério. 
Deus tem abençoado todos 
os cursos: Instituto Maranata 
de Teologia, CALEB, Música 
e Instrumentos, Bacharel e 
duas pós-graduações, alem 
do curso de Aconselhamento 
que foi realizado na ultima 
semana de setembro.

Para 2015 há novidades: 
PREGUE A PALAVRA será 
oferecido em parceria com a 
Primeira Igreja Batista de Ati-
baia. Trata-se de um curso a 
nível de pós-graduação em 
pregação expositiva dividido 
em dois módulos por semes-
tre. MESTRADOS – serão 
oferecidos dois mestrados: 

SIBIMA em 2015
Um em ACONSELHAMEN-
TO BIBLICO, em módulos 
e outro em EXPOSIÇÃO 
BIBLICA, aos sábados pela 
manha. Contatos pelo e-
-mail: contato@sibima.org. 
Para contatos com o Pr. João 
Alves, telefone: (85) 3231-
9139. Para celebrar os seus 
65 anos, o SIBIMA realiza 
a conferência missionária, 
nos dias 1 a 6 de dezembro 
de 2014, com ênfase nos 
países da Ásia, como Chi-
na, Índia. Nesta semana, 
o preletor será Curt Jones 
que trará desafios para a 
proclamação do Evangelho 
naqueles países. Curt atua 
como professor e conselhei-
ro na Ásia Oriental. O En-
cerramento da conferência 
será o culto de formatura dos 
alunos de 2014.

está tendo oportunidades 
no Hospital de Rancágua e 
numa instituição chamada 
Hogar de Cristo, auxiliando 
na cozinha, depois orando 
com eles pela alimentação e 
fazendo o devocional de dez 
minutos para um grupo 60 a 
65 homens regularmente às 
2ª e 4ª feiras. 

Orem pela cidade de 
Machali e pela família do Pr. 
Valtair e Raquel. Contatos: 
Fones: +5672 2750139 e 
+56 9 54766354, ou por e-
-mail: raquel.valtair@gmail.
com. 

Projeto Machali – Chile

Encontro de Mulheres em Canoas RS
partilhar o que Deus deseja 
para nossas vidas, na tarde 
deste encontro uma irmã da 
Igreja Batista de Caxias do 
Sul, irmã Dora declamou 
uma poesia que ela  escre-

veu durante o trabalho, em 
cada frase vimos como Deus 
nos abençoou naquele dia e 
como Deus esta preocupado 
com nossas vidas. (Matéria 
de Nancy F. Fragoso).

na Igreja Batista Fundamen-
tal de Canoas para o Oitavo 
Encontro das Sociedades 

Femininas do Sul, um dia de 
comunhão, louvor e apren-
dizado da Palavra de Deus.

O dia começa com um 
delicioso café da manhã, e os 
sorrisos e abraços das irmãs 
que se reencontram para ter 
este dia especial, 16 igrejas 
da região estavam presentes, 
mais de 130 mulheres reuni-
das para agradecer a Deus 
pelo privilégio de serem joias 
preciosas lapidadas pelo 
amor do nosso Salvador.

As igrejas trouxeram lou-
vores abençoadores, e nós 
também cantamos hinos 
de louvor ao nosso Deus, o 
tema do encontro este ano 
foi: “Uma joia de grande 
preço” – Mateus 13. 45-46. A 
igreja estava linda decorada 
com pérolas, muitas flores e 
a alegria de todas as irmãs.

Um grande privilégio po-
der estar com estas queridas 
mais uma vez e poder com-


