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Os prognósticos 
dos anal is tas 
econômicos no 

Brasil e no mundo aniqui-
lam a nossa esperança. Na 
política as pessoas afundam 
cada vez mais na corrupção 
alimentada por poderosos 
cartéis corruptores que são 
verdadeiros predadores do 
erário público. A violência 
cresce a olhos vistos ao 
nosso redor. Os rumores de 
guerra fazem com que os 
organismos internacionais 
pareçam brinquedo daque-
les que agem nas sombras. 
A natureza continua a reagir 
à altura contra os males a 

No dia 6 de de-
zembro de 2014, 
uma equipe de 

missionários e voluntários de 
diversas Igrejas Evangélicas 
da Praia, em Cabo Verde, 
África fizeram a primeira 
viagem de ajuda social e 
espiritual à Ilha do Fogo. O 
objetivo foi levar socorro e o 
evangelho aos desabrigados 
devido às lavas do vulcão. A 
partida se deu do porto por 
volta da meia noite rumo a 
São Felipe, capital da Ilha do 
Fogo. A viagem durou cerca 
de quatro horas e o desem-
barque na ilha foi em plena 
madrugada do dia sete.

Em contato com a mis-
sionária Lena, que trabalha 
na ilha, os donativos foram 
descarregados e a equipe 

Ao reunir diversos aspectos da educação teológica o Seminário Batista Caraguá oferece introdução em uma ampla gama de 
assuntos: Teológicos, Linguagens Bíblicas e Interpretação, assim como uma pesquisa profunda do Antigo e do Novo Tes-
tamento, a história cristã, Apologética, Missões Mundiais, Liderança, Ética cristã e assim por diante. Matéria na página 4

2015, um ano que será muito bom
ela causados pelo homem... 
É, sem dúvida, um quadro 
horripilante para quem olha 
apenas pela perspectiva 
humana.

Pouco antes da virada 
do ano ouvi de algumas 
pessoas que 2014 foi pés-
simo. Mas a todos respondi 
que não concordava, pois 
considero que foi um ano 
muito bom. Os ministérios 
através dos quais sirvo ao 
Senhor cresceram. Cres-
ceu a AMI - Associação 
Missionária Independen-
te. Cresceu o trabalho de 
implantação da igreja em 
Batatais SP onde apoio os 

missionários Almir Nunes e 
Benjamin Paul Leaf. Cres-
ceu em qualidade e abran-
gência o Jornal de Apoio e 
concretizou-se o sonho da 
revista Estação Missões, 
ministérios sob os auspícios 
da MBAM - Missão Brasilei-
ra de Apoio aos Missioná-
rios. Por tudo isso, e ainda 
pelas bênçãos de caráter 
familiar e pessoal, terminei 
2014 com muita alegria e 
grato a Deus e a todas as 
pessoas que Ele tem usado 
para me abençoar de muitas 
maneiras. Elas sabem que 
eu as reconheço.

Continua na página 4

“Considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os teus testemunhos.” 
(Salmo 119.59)

Seminário Batista Caraguá e as etapas de 2015

Equipe do polo Orlândia

Preletor e tradutor de Orlândia
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Viagem à Ilha do Fogo

foi para a base improvisada - 
uma garagem. Com ajuda da 
Lena, o grupo seguiu para os 
alojamentos provisórios da 
primeira de três localidades 
(Achada Furna) que atu-
almente abriga as famílias 
que perderam suas casas 
e terras. Encontraram ali 
famílias que perderam tudo 
e uma senhora que assistiu 
sua casa sendo destruída 
pela lava na noite anterior 
da chegada da equipe. Estas 
pessoas estão abrigadas em 
tendas militares. 

Os missionários passa-
ram a manhã conversando 
com estas pessoas, levando 
o consolo e a esperança da 
Palavra de Deus e ouvindo 
suas histórias de vida e de 
perdas. Retornaram a ‘base’ 

à tarde. À noite fi zeram a 
exibição do fi lme Jesus em 
Crioulo para mais de 100 
pessoas e distribuíram No-
vos Testamentos. 

Na segunda-feira, parti-
ram pela manhã rumo aos 
alojamentos provisórios da 
segunda localidade de famí-
lias realojadas (Monte Gran-
de). Ali encontrara um nú-
mero bem maior de famílias 
em “casas de emergência” 
que haviam sido construídas 
para abrigar famílias nesta 
mesma situação logo após a 
erupção de 1995. Sem ma-
nutenção, a maioria dessas 
casas antigas não possuem 
portas ou janelas. Aproxima-
damente 15 famílias estão 
abrigadas nessas condições. 

Continua na página 6
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Quando sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele 
que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer.

(Max Lucado)

Apesar da pujança econômica dos últimos 
10 anos, o PIB brasileiro foi um dos mais 
baixos da América Latina e o mais baixo 

entre os países emergentes. No entanto, o governo 
conseguiu aumentar o crédito e fazer uma distribui-
ção de renda jamais vista no Brasil através do Bolsa 
Família e fi nanciamentos dos bancos estatais. O nível 
de desemprego também se manteve baixo e a renda 
do trabalhador aumentou juntamente com o índice 
do salário mínimo. Porém, o PIB, que representa 
a soma (em valores monetários) de todos os bens 
e serviços fi nais produzidos pelo país, vinha nos 
alertando que o booming da economia brasileira era 
frágil e não estava alicerçado sobre fudamentos sóli-
dos. Agora, diante da triste realidade, os brasileiros 
estão amargando a volta da infl ação, principamente 
nos preços de alimentos e energia, o perigo de uma 
recessão e o aumento de impostos e tarifas.  Quais 
foram os fundamentos econômicos desprezados 
pelo atual governo e, infelizmente, pela maioria das 
famílias brasileiras? 

Nunca devemos gastar acima do que recebe-
mos. A Palavra de Deus nos ensina que precisamos 
fugir de dívidas e o único meio concreto para isso é 
conhecendo muito bem os nossos gastos e ganhos 
(Provérbios 6.1-5). Através da Super Receita Federal 
e do próprio booming econômico, o governo conse-
guiu arrecadações recordes nos últimos anos, mas 
perdeu controle de seus gastos, obrigando a presi-
dente do país a mudar as diretrizes de responsabilia-
de fi scal sob o risco de perder o seu próprio mandato. 
Diferentemente do governo, o pai ou mãe de família 
não tem o poder de mudar as leis e, muito menos, de 
imprimir mais dinheiro. Ao perder o controle de suas 
contas, o cidadão de bem mancha o nome além de 
perder o sono e a saúde. Alguns economistas dizem 
que não podemos coprometer mais que 70 a 80 por 
cento do orçamento mensal, reservando no mínimo 
10 por cento para algum tipo de poupança. 

Nunca devemos viver acima do que podemos. 
O Brasil é um país emergente, em desenvolvimento, 
mas o narcisismo de alguns líderes políticos levaram 
o Brasil a gastar como país de primeiro mundo.  
Além de ajudar governos antidemocráticos como 
os da Venezuela e Cuba, enviamos soldados para 
o Haiti, perdoamos dívidas externas e investimos 
no FMI.  Quem votou contrário a essas medidas foi 
acusado de pessimismo ou de complexo de inferio-
ridade. Afi nal de contas,  somos brasileiros e não 

Você já teve de enfrentar um desafi o, um 
trabalho, uma tarefa maior que você? O 
livro de Josué nos desafi a a superar os 

limites, a avançar, aumentar o alcance da nossa atu-
ação, abençoar outras pessoas, ir além das nossas 
fronteiras, viver ainda mais para refl etir a  glória de 
Deus, impactar mais vidas e alcançá-las para Jesus.

É um livro semelhante ao de Atos, no Novo Tes-
tamento. Em Josué, Israel avança para conquistar 
a Terra Prometida; em Atos, a igreja avança para 
conquistar o mundo através da evangelização; em 
Josué, há estratégias de guerra para ganhar espaço 
físico; em Atos, a igreja desenvolve metodologias 
para ganhar corações; em Josué, o capitão é o seu 
autor (Josué, signifi ca “Deus é a salvação”); em Atos, 
o Capitão da salvação é Jesus (nome grego,  signifi ca 
“Jeová o Salvador”). Em Josué, os peregrinos vão 
para a Canaã terrena; em Atos o peregrino anela 
pela Canaã celestial.  Ambos são livros de ação, 
movimento e desenvolvimento.

Tenho desafi ado o povo do Horto do YPÊ a 
encarar o ano de 2014, como o ano da Expansão. 
Nada como um livro tão otimista, tão motivador, tão 
inspirador como os 24 capítulos de Josué.

Os escravos libertos saíram do Egito, frágeis 
com suas bagagens, animais e população mista... 
Ao chegarem na fronteira, às margens do rio Jordão,  
avistavam de longe, chaminés e cidades com muros 
fortifi cados.  O Senhor já lhes havia dado a Escritura 
da Terra, 400 anos antes, ao patriarca Abraão, mas 
teriam que lutar... Geralmente as pessoas só dão 
valor quando precisam sacrifi car algo a favor do que 
lhes interessa.

Foi dada uma ordem para 12 homens espiarem a 
terra. Não era para opinarem se deveriam ir adiante 
ou não, mas darem um relatório das características, 
relevo,  topografi a, vegetação, habitantes... Deus já 
havia prometido a vitória. Trouxeram um relatório e 
um baita cacho de uvas carregado por dois homens. 
Infelizmente, dez espias trouxeram um parecer nega-
tivo: “Não podemos avançar, há gigantes e cidades 
fortifi cadas, não temos condições, nossas crianças 
e mulheres morrerão, Moisés tá doido, vamos voltar 
para o Egito.” Reclamaram do líder e reclamaram de 
Deus, criticaram a ideia de expansão.  A murmuração 
é fruto da incredulidade, murmurar é não crer.

Definir os evangélicos aqui no Brasil 
não é tarefa fácil. Há posicionamentos 
extremamente divergentes em muitas 

áreas. Numericamente os evangélicos são cerca 
de um quarto da população adulta do Brasil. Histo-
ricamente dividem-se em pelo menos três principais 
correntes: tradicionais, pentecostais e neopentecos-
tais. Mas quem vive o meio evangélico sabe que em 
cada uma dessas correntes há uma infi nidade de 
divisões. Concretamente os evangélicos constituem 
o grupo mais heterogêneo da sociedade, pois não 
se juntam para nada.

Teologicamente os evangélicos sempre viveram 
grande diversidade de pensamento. Mesmo a refor-
ma protestante do século XVI nasceu dividida em 
diversas denominações e lideranças. Deixaram o 
catolicismo, por ele foram perseguidos e acabaram 
em desavenças com outros cristãos que já existiam 
fora do catolicismo desde o terceiro século da era 
cristã. As microdivisões dos evangélicos vão desde 
questões doutrinárias, passando pela forma de go-
verno, até questões culturais e práticas relacionadas 
a usos e costumes.

Quem representa os evangélicos? Há muitos 
nomes que aparecem nas diversas mídias como 
verdadeiras estrelas evangélicas. Desde pastores, 
cantores gospel, profi ssionais de diversas áreas e 
políticos - muitos políticos! Mas na verdade ninguém 
representa os evangélicos. Não há autorização para 
tal representatividade. Até mesmo organizações 
criadas com essa fi nalidade acabam desautorizadas 
e fracassam.

Na política, onde o interesse por grupos re-
presentativos é sempre crescente, todos querem 
postar-se ao lado de evangélicos, principalmente 
em períodos eleitorais. Afi nal de contas trata-se 
de um quarto da população brasileira. Há muitos 
votos em busca de candidatos e também muitos 
candidatos que buscam votos apresentando-se 
como seus representantes. 

Os que se identifi cam como batistas funda-
mentalistas talvez seja a divisão mais subdividida 
no bojo do movimento evangélico. As divergências 
começam logo pelo mau uso ou pela confusão que 
se faz em torno do termo “fundamentalista”. Para 
alguns, fundamentalista é sinônimo de extremista. 
Para outros se trata de um termo ultrapassado ou 
politicamente incorreto face ao fundamentalismo 
islâmico que prega a violência. Há fundamentalistas 
tão equivocados que acreditam e pregam que ser 
fundamentalista é colocar-se contra tudo que tem 
aparência ou cheira a liberal.

Precisamos amadurecer e resgatar o signifi cado 
do fundamentalismo bíblico que nada mais é do que 
a defesa das doutrinas fundamentais da fé cristã. 
Ao invés de partirmos em busca de novas termino-
logias, devemos resgatar o verdadeiro signifi cado 
das palavras através da prática.

Como fundamentalistas, vamos iniciar 2015 com 
propostas claras.

PEROBA AL

Quem são os 
evangélicos?

Nos últimos meses o missionário 
Peterson Matheus Dias esteve 

em busca do sustento ao 
mesmo tempo em que servia em 
sua igreja. Ele acaba de marcar 
a data da sua ida para Peroba: 

25 de junho de 2015. Até lá 
a expectativa é de que mais 

igrejas comecem a apoiar o seu 
projeto. Há muitas atividades 
até a saída para o campo e o 
Peterson, juntamente com sua 

esposa Danielle e os fi lhos Elias 
e Samara contam com suas 

orações. Para contatos: p.md@
msn.com e petmd@uol.com.br.

IGREJA BATISTA EMANUEL
O Departamento de Missões 

da Igreja Batista Emanuel 
em Luiz Eduardo Magalhães 
BA, organizou o Ministério de 
Missões para o planejamento 

e execução do programa anual 
missionário e comunicação com 
missionários. Foram escolhidos 

dois jovens: Fernando 
Marinho e Guilherme Soutto 
Sousa. Ambos estiveram em 

Moçambique em 2013 atuando 
em equipe e conhecendo o 
campo missionário. Para os 

missionários da IBE os contatos 
devem ser feitos com os dois 

pelos e-mails: Fernando: 
fernando_mps@hotmail.com

Guilherme: 
guilhermestsousa@gmail.com.

O Anderson Guimarães também 
está com novo e-mail é: 

anderson.hplem@r7.com e novo 
telefone: (77) 9991 6859.

OMAR E MARIA
O missionário Omar de 

Carvalho e sua esposa Maria 
estão morando em Buritama 

SP apoiando o trabalho 
temporariamente. Em abril de 
2015 deverá ir para o Vale do 

Jequitinhonha para substituir os 
missionários Pr. Juarez e Musa. 
Este ano Omar deverá retornar 
com o ministério de impressões 

de folhetos e hinários. 
Já defi niu que irá ajudar Pr. 

Geraldo em Birigui, SP com o 
projeto de construção.

FAMÍLA FONSECA
O Pr. Geraldo Fonseca, 

servindo a Deus na região 
andina colombiana em Madrid-
Cundinamarca, ainda não pode 

comprar o lote para a construção 
da congregação. O governo não 

liberou a Personería Jurídica 
(nosso CNPJ) e por isso 

continuam em salão alugado, 
que é insufi ciente. Orem por 

esta questão. Várias pessoas 
estão fazendo cursos bíblicos 

de “La Escuela Fuente de Luz” e 
tem dado frutos. Em Facatativá, 

Pr. Geraldo continua fazendo 
estudos bíblicos todas as terças 

feira. Contatos pelo e-mail: 
Prgeraldo2000@yahoo.com.br.

Matrícula 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2
EXPEDIENTE

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

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

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

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

Precisamos economizar em 2015
desistimos nunca. A questão, porém, não é  a de 
patriotismo, mas a de responsabilidade fi nanceira. 
Tanto o governo quanto o cidadão comum precisam 
diferenciar entre desejo e precisão, entre querer e 
poder. Muitos lares foram destruídos pela ostentação 
fi nanceira que buscaram nos últimos anos através 
da compra de imóveis, carros e até lazer, mas sem 
levar em consideração as reais condições fi nanceiras 
e, principalmente, o futuro. Dinheiro é ainda a razão 
número um para os divórcios. Jesus, no entanto, dis-
se: “Acautelai-vos e guardai-vos da avareza; porque 
a vida de  qualquer não consiste na abundância do 
que possui” (Lucas 12.15). 

Nunca devemos gastar de forma errada. Apesar 
dos PAC 1 e 2, da Copa do Mundo, do Pré-Sal, por 
que estamos diante de uma recessão iminente? 
Muitas obras foram eleitoreiras, mas não trouxeram 
benefícios a médio e longo prazo para a população, 
como a construção de estádios de futebol, por exem-
plo. Como já sabemos, bilhões de reais também têm 
sido desviados pelos ralos da corrupção. Famílias 
brasileiras seguem no mesmo caminho. Ao invés 
de fazer investimentos a longo prazo, muitos casais 
estão sacrifi cando o futuro deles e dos fi lhos no altar 
do presente. Estão gastando com carros, roupas e 
passeios e deixando de investir na vida espiritual, 
saúde e educação de seus fi lhos. Assim como po-
líticos e empreiteiros que roubam do erário, muitos 
crentes estão roubando de Deus quando não entre-
gam os seus dízimos. Gastar bem signifi ca seguir 
uma lista de prioridades. Quando uma família gasta 
muito mais com passeios, restaurantes e amigos 
é sinal que está gastando mal, para o seu próprio 
bel-prazer. O Brasil gastou muito nos últimos anos, 
mas, e agora, onde foram parar os investimentos? 
Deus diz: “Lança o teu pão sobre as águas, porque 
depois de muitos dias o acharás” (Eclesiastes 11.1). 
Gasto correto é aquele que iremos desfrutar no futuro 
e, principalmente, na eternidade. 

Façamos um orçamento mensal para 2015 e 
fi quemos dentro dele. O orçamento deve ser dividido 
entre receitas e despesas. As despesas não devem 
ultrapassar 80 por cento das receitas e, pelo menos, 
10 por cento da receita deve ser aplicada em conta 
poupança ou alguma conta semelhante. Dentro das 
despesas fi xas, priorizemos o dízimo ao Senhor bem 
como as ofertas para os nossos missionários. Com 
certeza, Deus irá aumentar o nosso PIB ainda que 
o PIB do país fi que baixo. 

O povo de Deus não pode parar!
Quando a maioria é defi ciente na visão, a miopia 

espiritual sobrecarrega os ombros dos que estão na 
liderança. Não queriam mudar de vida, mas achavam 
que tinham de mudar a liderança. Infelizmente essa 
história se repete nas igrejas.

Ao pensar na Igreja, quantos realmente gosta-
riam de evangelizar cidades  i n t e i r a s ?  C o m 
frequência peço ao Senhor para nos dar uma igreja 
saudável e multiplicadora em cada cidade do Brasil. 
Não podemos apenas ensinar os crentes a ter uma 
boa vida cristã. Todos foram chamados para  ganhar 
almas. 

Dois homens tinham visões diferentes dos outros 
dez: Josué e Calebe: “Se o Senhor se agradar de 
nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam 
leite e mel, e a dará a nós”. Você já percebeu como é 
agradável trabalhar com uma pessoa animada, gosta 
do que faz, enfrenta doenças de maneira confi ante, 
onda de desemprego, mas permanece fi rme e cheia 
de esperança? 

Infelizmente, a maioria escolhe o caminho mais 
fácil. Não é à toa que o caminho da Vida é apertado e 
estreito. Por que Israel preferia o deserto ao invés da 
Terra Prometida? Já pensou nisso? Havia provisão, o 
maná, as sandálias nunca fi cavam velhas, milagres 
aconteciam, viviam numa zona de conforto. 

Avançar signifi ca enfrentar gigantes, lutar, tomar 
as cidades, serviço duro... Nós apreciamos a zona 
do conforto e não queremos mexer com novas me-
todologias. Por que precisamos falar sobre ampliar 
a nossa visão? Não é melhor deixar as coisas como 
estão? Não é mais confortável?

Será que ainda hoje quando falamos de 
avançar, alcançar pessoas através dos Peque-
nos Grupos e contribuir na obra missionária, a 
maioria não se interessa?  Não podemos seguir 
a multidão quando a multidão está errada. O erro 
continua sendo erro, mesmo que a maioria esteja 
seguindo. Eles estavam dispostos a correr riscos. 
Ter fé é correr risco. Não fi caram com medo. Deus 
mandou? Vai dar certo!

A Igreja perde o foco se ficar apenas en-
sinando os cristãos a fazerem manutenção da 
vida cristã. Somos chamados para avançarmos: 
De crentes, para discípulos; de discípulos para 
discipuladores.
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Na vida há muitas condições necessárias, mas 
não sufi cientes. Exemplo: água potável é uma 
condição necessária para a sobrevivência, mas 

a sobrevivência exige mais do que somente água. Sem 
água potável não se sobrevive, mas se houver apenas 
água sem o alimento e o ar, a vida deixará de existir. 

O mesmo princípio se aplica à vida eterna. Há condi-
ções necessárias, mas que, sozinhas, não são sufi cientes. 
Todas as condições necessárias devem ser reunidas para 
que vida espiritual se realize. 

Ouvir a Palavra de Deus é necessário para a salvação. 
A vida eterna é impossível sem a audição do evangelho 
(Rm 10.17). Mas apenas ouvir a pregação não salva 
ninguém. Esta verdade é exemplifi cada em Lucas 8.4-21.  

A ideia de ouvir é um dos destaques deste texto. O 
verbo “ouvir” aparece nove vezes. Notamos três grupos 
que se aproximaram de Jesus: uma grande multidão, a 
mãe e os irmãos de Jesus e os discípulos. Todos ouviram 
Jesus, mas nem todos foram salvos. Só ouvir a Palavra 
de Deus através de Jesus não foi sufi ciente.  

Jesus ensinou por parábolas. Uma das razões para 
isso, conforme Ele mesmo afi rmou, foi para que os demais, 
isto é, os que não eram discípulos, ouvissem, mas não 
compreendessem. Para a maioria dos ouvintes, a parábola 
foi mais uma bonita história. Não se esforçaram em usar 
sua capacidade e atenção para avaliar e discernir o que ela 
queria dizer. Comportaram-se como ouvintes negligentes 
por causa da dureza de coração (Mt 13.13-15). 

Jesus concluiu a parábola com um apelo: Quem tem ouvido 
para ouvir ouça. Todos tinham ouvidos, mas nem todos tinham 
ouvidos dedicados a ouvir. Para eles, Jesus era mais um rabi 
com bons ensinamentos. Eles viam Jesus, mas não enxer-
gavam n’Ele o Messias prometido, o Rei do reino de Deus, o 
Salvador do mundo. Não tinham compreensão para entender 
que Aquele homem da Galiléia, Jesus de Nazaré, era o próprio 
Deus encarnado, manifestando Sua glória aos homens.  

Ao explicar a parábola Jesus mostrou que, apesar de 
muitos ouvirem a Palavra de Deus, as reações não são as 
mesmas. Alguns ouvem e não se preocupam em entender. 
Sem compreensão, a Palavra é roubada de seus corações 
pelo Maligno, e isso impede a chegada da fé salvadora. 

Outros ouvem e imediatamente recebem com alegria, 
mas não pensam nas implicações do seguir a Cristo. Não 
estão dispostos a suportar as perseguições e provações 
que a fé na Palavra produz. Na hora do teste, sua crença 
se demonstra temporária e superfi cial. A hora da provação 
se encarrega de mostrar a falta de profundidade. 

Ainda há os que ouvem, mas sua mente dividida não 
lhes permite uma confi ança total. Sua vontade está apega-
da às preocupações com a manutenção desta vida, seus 
olhos estão fascinados com o brilho enganoso das riquezas 
deste mundo e seus corações anseiam pelos prazeres 
daqui. Assim, o seu ouvir não produz uma fé que cresce e 
amadurece no seguir a Cristo. 

Mas há os que ouvem com corações dispostos a seguir 
a verdade. Com mentes que buscam compreender e com 
olhos que querem ver além das aparências. Têm uma 
vontade que se apega à Palavra, como um náufrago se 
agarra a boia que lhe salva a vida. Por terem encontrado 
na Palavra o mais valioso tesouro, não o trocam por rique-
za nenhuma. No evangelho encontraram a solução para 
o maior dos seus problemas, a salvação de suas almas, 
por isso, colocam de lado os cuidados com este mundo. 
Com Jesus eles têm a eterna alegria, portanto os prazeres 
deste mundo não mais os atrai. Apenas os que ouvem, 
com corações dispostos a seguir, com mentes que bus-
cam entender e apegam-se à Palavra com perseverança, 
manifestam uma fé que frutifi ca para a salvação. 

Jesus adverte dizendo que tanto o ouvir como o modo 
como se ouve são importantes.  Deve-se ouvir de maneira 
que a Palavra entre na vida tal como uma luz que ilumina 
e revela tudo (Lucas 8.16-18). O ouvinte correto é aquele 
que junta obediência à audição. Não é meramente um 
curioso, mas um desejoso de saber e cumprir a vontade 
de Deus (Lucas 8.19-21). Não é um ouvinte negligente, 
mas um praticante atuante (Tiago 1.22-25). 

Hoje há muitas oportunidades para ouvirmos a Palavra 
de Deus. Ouvimos com os olhos, quando lemos, como 
você está fazendo agora. Ouvimos pelo rádio, pela TV, 
pela internet, na igreja e de tantas outras maneiras. No 
entanto devemos perguntar se este ouvir está sendo pro-
dutivo. As advertências de Jesus ainda devem nos fazer 
pensar: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Portanto, vede 
como ouvis.

COCOS - BA

No dia 12 de dezembro de 2014 
foi apresentada a primeira 
cantata feita pelos alunos do 

Seminário Batista Logos nas dependên-
cias do próprio seminário. Esta cantata 
foi fruto das aulas de Prática Coral que 
o seminário oferece para os alunos do 
curso de Bacharel em Teologia e os alu-
nos que estudam música no seminário. 
A cantata “Foi Por Mim” foi apresentada 
para inaugurar o novo curso de música 
que o seminário oferecerá no primeiro 
semestre de 2015.

O Seminário Batista Logos reco-
nhece a importância da música no 
contexto eclesiástico e a diferença que 
faz a adoração comunitária quando o 
ministério musical é efetivo por meio de 
orientações bíblicas. Por isso, propõem 
um novo curso de música que iniciará 
em Fevereiro de 2015. Este curso terá 
a duração de dois anos e as aulas serão 
ministradas toda terça e quinta à noite 
(das 19h às 22h30). O alvo é ajudar as 
igrejas locais de forma mais prática na 
área musical, visando um ministério 
qualitativo e incluindo uma teologia 
sadia. Este curso ensinará conceitos 
básicos na área musical, preparando 
o aluno para servir em sua igreja local, 
seja com coros, grupos de louvor ou 
instrumentos. A nova proposta do curso 
de música no seminário será útil e fará 
a diferença nas igrejas locais.

O aniversário de dois 
anos do Complexo 
Eduardo Effa, onde 

está o ITV, foi no dia 1º de de-
zembro de 2014. O grande pre-
sente que a entidade recebeu, 
sem sombra de dúvidas, foi o 
Decreto nº. 35.396, de 27 de 
Novembro de 2014, através do 
qual o Governador do Estado 
do Amazonas, Professor José 
Melo de Oliveira, considerou 

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado 
é alguém que acredite que ele possa ser realizado.

(Roberto Shinyashiki)

Ouvir é 
necessário, mas 
não sufi ciente

Podemos dizer que o ano 
de 2014 foi um ano de muito 

trabalho semeando a semente 
santa, e também pudemos ver 

alguns frutos deste trabalho para 
glória de Deus. Chegamos ao 

fi nal do ano com uma média de 
15 pessoas por culto e no mês 
de outubro fi zemos o primeiro 

casamento, em novembro 
tivemos três irmãos que foram 

batizados. Agora em 2015 temos 
planos para abrir um ponto de 
pregação em um vilarejo por 
nome de Vila Nova que fi ca a 

20 km de Cocos. Orem conosco 
pela compra de um terreno e 

pelas conferencias evangelísticas 
que realizaremos em abril dias 4 
e 5 com o missionário Anderson 

Dantas, de Boticão MG. (Pr. 
Deusvanio, Kelly, Daniel e André) 

Para contatos use o e-mail: 
deusvanio@hotmail.com e o 

telefone: (77) 9169-5979 (TIM).

CURSOS ONLINE
No ano que vem começaremos 
duas novas turmas em nossos 
cursos online, a partir do mês 
de Fevereiro, às segundas-

feiras à noite das 8h às 21h30. 
O primeiro deles será o curso: 

Como Estudar a Bíblia (12 
aulas). Nele você aprenderá 
como pode estudar a Bíblia 

pessoalmente extraindo dela 
princípios para a sua vida 
pessoal. Várias pessoas já 

fi zeram o curso e aprenderam 
muito com ele. O segundo curso 

será o curso: Como Estudar 
a Bíblia. Ele acontecerá a 

partir do mês de Maio e tem a 
duração também de três meses 

(12 aulas). Neste novo curso 
você poderá aprender dicas 

práticas de como ensinar a Bíblia 
tanto publicamente, quanto 

pessoalmente. Os cursos são 
ao vivo, com total interação do 
professor com o aluno, tem em 
sua tela do computador tanto 

uma apresentação do professor 
quanto o seu vídeo. A qualquer 

momento, o aluno pode tirar 
suas dúvidas e interagir com 

outros alunos da classe. Carlos  
Augusto P. Dias, pelo telefone 
(11) 99101- 9400. Visite-nos: 

www.bibliotecaevangelica.
blogspot.com.

PROJETO NEEMIAS
Em Boituva: Foi um ano de muito 

trabalho e várias provações, 
mas as recompensas do nosso 

Senhor são infi nitamente maiores. 
Em meio às lutas Deus salvou 
pessoas e acrescentou vidas 
em nossa igreja. Tivemos o 

Batismo de 9 irmãos que estão 
crescendo em Cristo. Dia 15 o 
novo pastor da Igreja chegou: 
Pr. Jorgival Gabriel. Em Porto 

Feliz: Com a Boa mão do Senhor 
terminamos a casa mudamos dia 
12 de dezembro. Mais detalhes 
serão enviados em breve. Pr. 

Lúcio Manoel Rocha - Missionário 
MBBF. Contatos: Telefones - (15) 
98115-3307 (TIM) e 99613-3980 

(VIVO). Endereço: 
Estrada Municipal do Xiricica, 495 

- Vista Alegre - Porto Feliz - SP 
CEP. 18.540-000. 

E-mail: lucio.7@hotmail.com

“Foi Por Mim”

ITV - Instituto Transformando 
Vidas - ANO 3

Consultório Odontológico para a antiga 
sala de Informática. 

Para o ano de 2015 os principais 
projetos são: Construção de um galpão 
(numa área que está desocupada) para 
desenvolver as seguintes atividades: 
Ofi cina de Costura para as senhoras 
da comunidade, Ofi cina de desmonte 
de computadores, Panifi cadora para 
a aprendizagem dos adolescentes e 
produção de pão pra comunidade; 
Construção do muro ao redor do ITV; 
Iniciar uma escolinha de futebol e de 
jiu-jitsu. 

Equipe de trabalho em 2014: Presi-
dente: Ana Belota; Vice: Erick; Pr. Paulo 
e Eloina Arruda Missionários de CPCI; 
Colaboradores: Pr. Ailson e Silvia Soa-
res; Alexander Gonzalez Salla; Antonio 
Sergio e Selma Oliveira (funcionários) 
e os voluntários: Pr. Antonio Rodrigues 
Silva e os Missionários Brad e Melissa 
Miller. Os demais da equipe de colabora-
dores são: Elizabeth Lima, Nely Batista, 
Ivete Arruda e Jaqueline Assunção.

como de Utilidade Pública o Instituto 
Transformando Vidas - ITV. O ato gover-
namental foi publicado na mesma data 
no Diário Ofi cial do Estado. A direção 
do ITV agradece pelo empenho e pela 
realização de tal feito ao irmão, amigo e 
grande colaborador desta obra, Dr. Silvio 
da Costa Bringel Batista. 

Ao iniciar o ano 3 do ITV, a Diretoria 
relata que em 2014 grande parte do que 
fora planejado foi realizado apesar da 
difi culdades. As principais conquistas 
foram: Regularização trabalhista dos 
funcionários Sérgio e Selma; Adequação 
da biblioteca com sala de inclusão digi-
tal; Início das aulas de inclusão digital; 
Colocação de grades de proteção nas 
portas do Consultório Odontológico e 
da Inclusão Digital; Conserto e limpeza 
dos aparelhos de ar-condicionado; Lim-
peza da área externa; Conserto da parte 
hidráulica; Aquisição de todo o material 
escolar para o ano de 2015; Aquisição 
de uniforme escolar para as crianças 
para o ano de 2015; Transferência do 

Quais são os objetivos gerais?
Conhecer princípios bíblicos de 

música e aplicá-los no contexto eclesi-
ástico; Formar sua fi losofi a de música 
em acordo com os princípios bíblicos; 
Ler e escrever partituras; Dirigir coros; 
Fazer arranjos vocais e instrumentais 
para coros e conjuntos; Liderar e organi-
zar ensaios de conjuntos instrumentais 
e vocais; Iniciar musicalização para 
crianças.

Quais são as principais matérias?
Teologia Panorâmica e Teologia da 

Adoração; Princípios Bíblicos de Música/
Filosofi a Musical; Ministério Musical; His-
tória da Música Ocidental e História da 
Música Cristã; Teoria Musical; Técnica 
Vocal; Regência; Prática de conjunto 
(instrumental e vocal); Equipe de louvor; 
Arranjos e multimídia; Musicalização 
Infantil; entre outras

Quem pode participar?
Cristãos membros ativos em suas 

Igrejas Locais e maiores de 16 anos.

Mais informações:
Pr. Filipe Soares: 

fi lipe.ferreira.soares@gmail.com
Viviam Paizam: 

vivipaizam@yahoo.com.br
Secretaria Seminário Batista Logos: 

sebarsp@gmail.com
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Com base no que vi o Senhor fazer 
em 2014, acredito que o ano de 
2015 será melhor ainda. Tenho 

metas para cumprir e alvos para alcançar. 
Minha agenda está recheada, minha mente 
está preparada e o meu coração pulsando 
forte na expectativa de que o Senhor quer 
fazer algo muito grande. Por isso sei que vou 
precisar de muita disposição e saúde para a 
jornada que agora se inicia. Procurarei ter 
muito cuidado com aquilo que planejo fazer 
em 2015, procurando observar se é para a 

Ao reunir diversos aspectos da 
educação teológica o Seminário 
Batista Caraguá oferece intro-

dução em uma ampla gama de assuntos: 
Teológicos, Linguagens Bíblicas e Interpre-
tação, assim como uma pesquisa profunda 
do Antigo e do Novo Testamento, a história 
cristã, Apologética, Missões Mundiais, 
Liderança, Ética cristã e assim por diante. 

O curso tem a duração de dois anos, e 
você pode estudar como lhe convir, rápido 
ou devagar, como for melhor pra você. Você 
terá de fazer duas aulas por ano na sede 
do SBC no Brasil, que está localizada em 
Caraguatatuba SP. Durante dois anos, você 
vai ter que superar obstáculos que tentarão 
atrasar ou até mesmo impedi-lo de participar. 
Se você deseja ter a sua compreensão bíblica 
e teológica em um nível superior, então esta 
é a sua oportunidade de fazê-lo.

Quem vai se benefi ciar dele? Aqueles 
que estão no ministério e não tem tempo 
nem oportunidade para uma formação de 
pós-graduação, nem de se aprofundar no 
conhecimento bíblico e teológico, esta é uma 
ótima oportunidade de um grande curso de 
aperfeiçoamento, formação e capacitação é 
também uma ferramenta de referência útil 
para uso futuro. 

Para os leigos temos estudos para maior 
compreensão ou aspiração ao ministério, 
como uma vocação de tempo integral ou 
como voluntário. O Seminário Batista Cara-
guá é projetado para ampliar o conhecimento, 
bem como o vocabulário, estimular o pen-
samento, e para fornecer recursos para um 

Após ter discorrido sobre o aborto, as 
implicações da lei que o autoriza e suas 
consequências para o Brasil, pretendo 

abortar acerca de um aparente dilema que tem se 
destacado nas discussões sobre a prática abortiva 
no que concerne ao bem-estar físico e psicológico 
da grávida em detrimento ao bebê ainda em seu 
ventre. Havendo tais riscos para a grávida, seria lícito 
o aborto? Tal discussão evidentemente extrapola o 
campo da legislação científi ca, pois esta, devido à 
sua incompetência no campo metafísico, não pode 
legislar acerca da origem da vida e da consequente 
dignidade do ser humano. As principais escolas “me-
tafísicas” divergem quanto à origem da vida humana: 
a naturalista e a criacionista. Ambas são irreconci-
liáveis. Os naturalistas afi rmam fundamentalmente 
que a vida humana em nada difere das demais, pois 
todos são resultantes de um formidável e inexplicável 
acaso, havendo antepassados animais na formação 
humana. Por outro lado, os criacionistas, especial-
mente bíblicos, creem, consoante à Escritura, que 
o ser humano apesar das semelhanças com as 
criaturas vivas, é absolutamente distinto delas, pois 
é partícipe da imagem e semelhança do Deus Cria-
dor, o que o torna o ser mais importante e amado da 
criação e, portanto, ontologicamente digno.

Para os naturalistas o embrião em formação 
ainda não é um ser humano em sua plenitude, po-
dendo ser manipulado ou retirado do ventre materno, 
como qualquer outro órgão ou tumor que cause 
risco à saúde ou à vida da grávida. Os criacionistas 
afi rmam que o ser humano tem sua pessoalidade, 
humanidade, vida e dignidade, desde sua forma em-
brionária, pois, segundo a Bíblia, o espírito humano 
é criado no ser humano, não existindo à parte dele 
(Sl 139.13-16; Zc 12.1).

A lei mosaica afi rma implicitamente que a vida 
do bebê ainda não nascido, deve ser considerada 
de forma singular quando comparada aos já nas-
cidos (Ex 21.22-25). O texto trata da possibilidade 
de, durante um embate físico (‘ĕ nô sh), uma grávida 
venha a ser ferida e sofra um parto prematuro . Se 
a criança ou sua mãe não sofresse nenhum dano, 
o causador do parto prematuro seria apenas multa-
do. Contudo, havendo morte da mãe ou do bebê, o 
culpado seria morto ou castigado na proporção do 
dano causado (olho por olho, etc.). É claro que texto 
não faz distinção entre a vida da mãe e a do bebê. 
Antes os considera dignos de igual dignidade física 
e moral. Se houvesse clara distinção entre a vida de 
ambos, o texto explicitaria ou distinguiria entre as 
vítimas inocentes, fosse a mãe, fosse o bebê. Não 
os distinguindo, por conseguinte, os iguala.

Havendo morte, fosse da mãe ou do bebê, tal 
morte deveria ser categorizada como assassínio 
não-intencional (culposo), e não um assassinato 
intencional (doloso). Entretanto, observa-se que a 
Lei Divina determina que, havendo morte da mãe ou 
do bebê, mesmo não-intencionalmente, o culpado 
seria julgado como um assassino intencional, e se 
condenado, seria morto (Ex 21.23). Ora, por que este 
claro incidente de morte acidental foi categorizado 
como doloso? A resposta é que a mulher grávida e 
seu bebê não-nascido são dignos de maior cuidado 
e proteção que as demais pessoas. O Senhor corro-
bora esta interpretação ao afi rmar que, aquele que 
escandalizar um bebê ou criança, é merecedor de 
morte exemplar e dolorosa (Mt 18.6).

Concluímos que o aborto, mesmo em estágio 
embrionário, é, de acordo com a Lei de Deus, um 
crime doloso e premeditado contra o ser humano, e 
consequentemente, o assassino é culpado de mor-
te, e deveria ser morto após ser julgado. Contudo, 
no contexto brasileiro não havendo pena capital, o 
assassino deveria responder por assassinato doloso 
com o agravante de não dar chance de defesa à 
vítima, premeditar o crime e agir movido de motivo 
torpe e fútil. 

 A ACF traduz “yâ tsâ ’ yeled” por “aborto”. Embo-
ra seja uma tradução possível, não é, ao meu ver, 
apropriada.

PALHOÇA

A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, 
duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor.

(Joseph Addison)

A Vida da 
Grávida e a 

Vida do Bebê 
Qual é mais Importante?

O missionário Pr. Alexandre 
Aquino está iniciando 2015 

com desejo de fazer a vontade 
do Senhor no Projeto Grande 
Florianópolis SC. O ano de 

2014 foi de preparação e agora 
será de ação. Pr. Alexandre 
é membro da Igreja Batista 

Fundamentalista Cristo é Vida 
de Fortaleza CE liderada pelo 

Pr. José Nogueira e está fi liado 
à AMI - Associação Missionária 
Independente. O trabalho terá 
início com a implantação de 

uma igreja em Palhoça SC, a 24 
quilômetros da capital. Este ano 
será dedicado ao levantamento 

de sustento e para tanto Pr. 
Alexandre está agendando 

igrejas para a apresentação do 
seu projeto. No início do ano os 
planos são de visitar as igrejas 
na região sul, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Paraná. 

Depois as visitas serão em São 
Paulo e em seguida Goiás. Para 

contato: (48) 9945-5517. 

MINISTÉRIOS EM PRISÕES
O missionário Pr. Agnaldo 

de Araujo Junior teve a 
oportunidade de visitar em 2014, 

um total de 12 penitenciárias 
nas cidades de Ribeirão 

Preto e CDP, Lavínia I, II e III, 
CDP de Pontal, Araraquara, 

Pirajuí, Reginópolis, Balbinos 
I e II, Mirandópolis, Getulina e 
Valparaíso. Alcançou, com a 

pregação do evangelho, 14.400 
pessoas aproximadamente, 
e destas, 1.376 fi zeram uma 

profi ssão de fé em Jesus Cristo. 
Distribuiu mais de 14.500 
folhetos evangelísticos, 97 

Bíblias ofertadas e doou 850 
estudos para novos convertidos. 

Na sua última viagem para as 
prisões de Getulina e Valparaíso 

contemplou pavilhões inteiros 
parando para ouvir a mensagem 

pregada e homens tomando 
uma decisão de receber a Cristo 
como seu Salvador. Pr. Agnaldo 
disse que foi muito tocado em 
um pavilhão onde espantou-
se ao ver a quantidade de 

homens que foram até ele para 
pegar pelo menos um folheto 

evangelístico para ler. Depois da 
pregação, dezenas de homens 
agradeceram pela mensagem 
e rogaram que voltasse mais 

rápido possível para visitá-los. 
Há um grande clamor dentro das 

prisões. É necessário levar a 
eles o evangelho. Antes de tudo 
são pessoas com uma história 
de vida. Orem pelos ministérios 
da Rocha Eterna. Contatos: (16) 
3965-1973; 3043-0588 Cel.: (16) 
99101-7253 (OI), ou pelo e-mail: 
agnaldoroabr1@yahoo.com.br

NUPORANGA
Nos dia 16 a 18 de janeiro 
a Igreja Batista Nuporanga 

localizada na Rua José Antonio 
Neto, 151 no Residencial Amaro 

Gera e sob a liderança do Pr. 
Aluisio Frazão realiza uma série 
de conferências. O preletor será 
o Pr. Lorival Pedroso da Silva do 
Primeiro Templo Batista de Sinop 
MT. O tema da conferência será: 

“A Igreja que Ama a Deus”.

estudo mais aprofundado da Bíblia. 
O aluno precisa ter uma base cristã para 

entender o que vai ser ensinado aqui, pois 
este curso tem um nível elevado, embora 
qualquer pessoa com habilidades de estudar 
esteja à altura desta tarefa. A vida cristã 
exige mais do que um mero conhecimento. 
Podemos ser altamente educados e ainda 
nos faltar a fé, a coragem, a humildade que 
Deus deseja em cada um de seus servos. 
No entanto, quanto mais aprendemos sobre 
Deus e sobre a vida que Ele quer que viva-
mos, menos provável é que sejamos aceitos 
pela sociedade, pela opinião popular ou 
mesmo por uma doutrina duvidosa. 

O Seminário Batista Caraguá, está 
equipado para lhe oferecer tudo isto e mui-
to mais. Então, seja bem-vindo ao SBC, O 
que você vai experimentar nestes cursos 
será para estimular a sua mente, abrir seu 
coração, e enriquecer a sua alma.

ETAPAS PARA 2015 PARA 
OS ALUNOS DOS POLOS:

POLO MARÍLIA SP
Panorama do Antigo Testamento (SBC 102)
De 27 a 30 de abril, em Marília SP.

POLO SÃO PAULO SP
Teologia Sistemática (SBC 101)
Dias 01 e 02 de maio em São Paulo SP

POLO ORLÂNDIA SP
Panorama do Antigo Testamento (SBC 102)
De 04 a 07 de maio na IBI em Orlândia SP

Seminário Batista Caraguá 
e as etapas de 2015

2015, um ano que será muito bom

da revista Estação Missões com o mesmo 
empenho das anteriores. Vamos realizar o 
VII Congresso Missionário Batista Funda-
mentalista e as comemorações do Jubileu 
de Prata da AMI e pelo menos cinco con-
ferências regionais em diferentes estados. 
Queremos bater o recorde de presença no 
congresso da missão e alcançar o maior 
número possível de pastores e igrejas com 
as conferências regionais.

Por tudo isso e por muito mais, acredito 
mesmo que 2015 será um ano muito bom 
devido às bênçãos do Senhor. E tem mais 
um detalhe importante: pode ser que neste 
ano todos os nossos projetos sejam inter-
rompidos devido a um grande acontecimen-
to profético: o arrebatamento da Igreja. Não 
se esqueça disso. Maranata!

glória de Deus ou para vanglória. 
É necessário fi car atento desde o início 

do ano. Sempre há quem compre aquele 
tênis confortável para as caminhadas que 
terminam logo depois da primeira semana. 
Aquele bonito anuário devocional para ajudar 
na leitura diária da Bíblia que desaparece an-
tes de terminar o primeiro mês. Planos para 
uma poupança visando as próximas férias 
ou a troca do carro sem fazer prestações 
muito altas. Tem até alguns que prometem 
fi delidade em áreas que sabem que não irão 
cumprir por serem inalcançáveis.

De acordo com o versículo no cabeçalho 
deste texto, entendemos que o salmista 
primeiro refl ete e depois toma uma decisão. 
Esta deve ser a ordem. Vamos refl etir antes 
de decidir. “Considerei os meus caminhos, 
e voltei os meus pés para os teus testemu-
nhos.” (Salmo 119.59).

Estou fazendo alguns pactos simples com 
o Senhor. São simples, mas difíceis de serem 
realizados se eu não os levar a sério: falar 
de Cristo para pelo menos uma pessoa por 
semana; postar regularmente textos bíblicos 
no Facebook; aumentar minha oferta missio-
nária; orar diariamente para pelo menos um 
missionário; fazer telefonemas para pessoas 
que precisam de uma palavra de apoio, de con-
forto... Há muita coisa simples que posso fazer 
para que o ano de 2015 termine como um ano 
bom, com saldo positivo para a glória de Deus.

Há muito que pretendo alcançar em 2015. 
E já comecei. Você que está lendo este texto 
já deve ter notado que esta primeira edição 
do ano do jornal está impressa em papel 
LWC, de melhor qualidade que o papel jor-
nal. Há maior custo, mas vale a pena fazer 
sempre o melhor na obra do Senhor. Estamos 
em fase de montagem de mais uma edição 

DECISÕES QUE VOCÊ 
PODE TOMAR PARA 2015

Buscar e amar ao Senhor de todo o 
seu coração. Buscar Seu Reino e a Sua 
Justiça em primeiro lugar. Procurar conhe-
cer a vontade do Pai cultivando com ele 
intimidade através da leitura da Bíblia e da 
oração. Confi ar no Senhor para realizar 
a Sua obra. Buscar a sabedoria mais do 
que o ouro e a prata. Procurar ser cheio 
do Espírito a cada dia confessando regu-
larmente seus pecados com verdadeiro 
arrependimento. Meditar na Palavra e na 
Lei do Senhor de dia e de noite. Interceder 
e ofertar para que todos os povos sejam 
alcançados pela mensagem do Evange-
lho. Não gastar dinheiro naquilo que não 
é pão, o produto de seu trabalho naquilo 
que não pode satisfazer. Deixar as coisas 
que para traz fi cam, e avançar para as que 
estão adiante...
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derara pelo Pr. Fernando 
Sousa, celebrou seu 16º 

ano como igreja emancipada nos 
dias 29 e 30 de novembro de 2014. O 
Pr. Luciano Martins da Igreja Batista 
Regular em Vila Teixeira Campinas-
-SP foi o preletor, desafi ando a igreja 
com a exposição da Palavra de 
Deus. No sábado, o pastor Luciano 
chamou a atenção dos presentes 
para a prontidão, para o encontro 
com o Senhor Jesus e no domingo 

Em uma série de conferências 
missionárias que realizei em São 
Paulo em 2014, na Igreja Batista 

em Rio Pequeno liderada pelo Pr. Dorivaldo 
Soares tive a oportunidade de conhecer a irmã 
Cristina Pisaruk. Em uma conversa informal 
no fi nal de um dos cultos ainda na igreja, ela 
mencionou que era de Torrinha, interior de 
São Paulo, para onde pretende voltar um dia.

Na conversa falou de suas orações para 
que um dia alguém fosse para Torrinha com 
objetivo de implantar ali uma igreja batista de 
posição fundamentalista. Comprometi-me a 
também orar e trabalhar para a viabilização de 
um futuro projeto de implantação de igreja na 
“Pérola da Serra”, como é conhecida Torrinha. 
A publicação deste texto constitui um apelo 
para que outros também orem e caso haja 
interesse, entrem em contato conosco.

Torrinha é uma entre muitas pequenas 
cidades do interior paulista que precisam de 
igrejas. Situa-se a 240 km da capital. Está 
próxima a grandes cidades, como Jaú e Bauru 
e pertence à Mesorregião de Piracicaba. Seus 
municípios limítrofes são Dois Córregos, Santa 
Maria da Serra, São Pedro e Brotas, sendo 
este bastante conhecido por seu intenso tu-
rismo de aventura.

A ALADIC - Aliança Latino-America-
na de Igrejas Cristãs realizará nos 
dia 26 a 30 de janeiro de 2015, em 

Recife PE, o seu 22º Congresso sob o tema: 
“Pela Palavra de Deus e Testemunho de Jesus 
Cristo” (Apocalipse 1.9). 

A hospedagem dos congressistas será 
no Hotel Central na Avenida Manoel Borba, 
Bairro Boa Vista, Recife PE. Os telefones do 
hotel são estes: (81) 3222-4001; 3222-2353 

URUCARÁ AM

O humanismo impera. Vivemos em 
dias em que o homem é o centro. 
A ambição é sem medida, abrindo 

espaço a oportunidades de ganho fácil como a 
corrupção. Li uma fala do ex-secretário geral da 
ONU, Kofi  Annan, que dizia: “A corrupção é uma 
praga insidiosa que tem um largo espectro de 
efeitos corrosivos nas sociedades. Ela sabota a 
democracia e o texto da lei, leva a violações dos 
direitos humanos, distorce os mercados, corrói a 
qualidade de vida e facilita o crime organizado, 
terrorismo e outras ameaças ao fl orescimento da 
segurança da humanidade”.

Mas para muitos a corrupção é vista como 
prática normal. Alguns aceitam o suborno como 
se fosse mais uma forma de fazer negócios. 
Outros apenas fazem vista grossa. A cultura do 
jeitinho como parte integrante do modo de ser do 
brasileiro é mesmo uma exaltação da habilidade 
do nosso povo de achar formas criativas para 
resolver os problemas e se dar bem, tornando 
comum essa prática nociva.

Lembro-me da história do garoto que rou-
bou uma penca de bananas na feira. Alguém 
que o viu agir assim comentou: “Se ele tivesse 
tido a oportunidade de estudar não seria um 
ladrão”.

Um evangelista ao ouvir essa fala retrucou: 
“Não, meu senhor, se ele tivesse tido a oportuni-
dade de estudar, com certeza, em vez de roubar 
bananas na feira, estaria planejando roubar um 
banco”.

A educação não evita o ladrão, apenas o 
capacita para roubar mais. Na verdade, a única 
forma de se moldar um caráter é com o Evangelho 
e a salvação no Senhor Jesus Cristo. Quando Pe-
dro negou a Cristo pela terceira vez, percebeu o 
olhar de Jesus. Bastou este olhar para que Pedro 
se retirasse a chorar. E depois da ressurreição 
de Cristo vemos um homem completamente 
transformado anunciando o Evangelho e as boas 
novas de salvação.

Choca-nos ouvir o noticiário sobre as mais 
diversas “autoridades” desse país e as suas 
falcatruas. Milhões são roubados dos cofres 
públicos numa prática sistêmica e complacente 
com a corrupção. 

Mas o que dizer de nossas próprias práticas 
diárias? Compramos produtos contrabandeados, 
furamos fi la, não pedimos nota fi scal, não de-
claramos o imposto de renda, não devolvemos 
o troco errado que recebemos por engano, nos 
vingamos daquele que nos magoa, roubamos 
de Deus o dízimo. Estas ações alimentam a 
injustiça e moldam nosso caráter para aceitar o 
mal como normal.

A Bíblia nos diz no verso acima para que não 
nos indignemos nem tenhamos inveja dos que 
praticam a iniquidade, pois: “pois como o capim 
logo secarão, como a relva verde logo murcha-
rão. ( 37.2).

Difícil é aceitar que a correção de Deus é 
algo certo e iminente. Bem atrás dos bastidores 
há sempre um amontoado de coisas que não 
gostaríamos de apresentar aos que nos veem. 
Vamos entulhando ali as caixas vazias, os sa-
cos, o lixo com tudo o que queremos esconder. 
Preocupamo-nos em mostrar o palco, o cenário 
bonito, a música. Assim também quando olhamos 
para as lindas fachadas, os belos escritórios, não 
imaginamos quanta sujeira existe por trás disso 
tudo e quanto engano e falsidade permeia a 
caminhada de muitos que julgávamos honestos 
e dignos de nosso voto e confi ança.

A nós, servos de Jesus Cristo, só nos cabe 
a postura de Paulo em Romanos 12:21: “Não 
te deixes vencer do mal, mas vence o mal com 
o bem.”

Que Deus nos dê coragem para continuar a 
jornada confi ante na vitória em Nosso Senhor 
Jesus Cristo, semeando o verdadeiro evangelho 
e aguardando a bendita esperança.

O segredo é não correr atrás das borboletas... 
É cuidar do jardim para que elas venham até você.

(Mario Quintana)

É o mal 
normal?

“Não te indignes por causa dos malfeitores, nem 
tenhas inveja dos que praticam a iniquidade.” 

(Salmo 37.1).

22º Congresso Latino-Americano da ALADIC
e 3222-9138 e o e-mail: hotelcentralrecife@
hotmail.com. Consulte vagas e preços por 
pessoa. 

As plenárias serão realizadas nas depen-
dências da Igreja  Presbiteriana do Recife, na 
Rua Dr. José mariano, 186 – Bairro Boa Vista. 
Para maiores informações entre em contato 
com Ken Olson pelo e-mail: k43olson@yahoo.
com.br ou Pr. Luciano Gomes pelo e-mail: 
prlucianogomes@gmail.com. 

O Pr. Valcides Xavier Cativo está 
planejando visitar várias regiões 
do Brasil este ano juntamente 

com 3 pastores indígenas 
cada um representando 

um instituto Bíblico além de 
outras atividades, pois são 3 

institutos em que estão sendo 
treinados obreiros indígenas: 
um na cidade de São Gabriel 

da Cachoeira outro no rio Içana 
e outro no rio Ayari. O plano é 

sair de Manaus no dia 22 deste 
mês de janeiro de 2015. No dia 
17  estarão realizando um culto 

de missões na Igreja Batista 
Bíblica Lírio do Vale em Manaus 

AM. Os objetivos da viagem 
são: fazer apresentação da 

obra entre os povos indígenas e 
levantar ofertas para ajudar nas 
despesas dessa viagem. A foto 
mostra a formatura de 3 alunos 
do IBBR na cidade de Parintins 
que aconteceu no inicio do Mês 
de novembro de 2014. Contatos 
com Pr. Valcides: Rua Carvalho 
Leal 128 - Bairro de São José 
- CEP 69130-000 Urucará AM. 
Telefone fi xo (92) 35711875; 

Celular (92) 9915-91463; E-mail: 
valcidescativo@yahoo.com.br. 

RETIROS DE JANEIRO
Não percam os Retiros 

de janeiro de 2015 ACEE 
– Acampamento Cristão 

Estância Esperança. Retiro dos 
Conselheiros para as pessoas 

de 15 anos para cima nos 
dias 5 a 10. Investimento: R$ 
165,00. Início: 12h. Término: 
10/01/2015  09h. Retiro dos 
Jovens e Adolescentes. Para 

pessoas de 11 anos para 
cima. Dias 12 a 17de janeiro. 

Investimento: R$ 165,00. Início: 
12h dia 12/01/2015. Término: 

17/01/2015  09h. 
Para se inscrever use o site: 

www.estanciaesperanca.com. 
Para mais informações entre em 

contato com Pr. Bill: 
wkieffer@wgo.com.br

FARROUPILHA-RS
O Pr. Marcus Vinícius 

juntamente com sua esposa 
Ana Carolina e o fi lho Benjamin 

estão iniciando 2015 com 
grandes expectativas de avanço 

na obra de implantação da 
igreja em Farroupilha RS. Nos 
meses de setembro e outubros 
de 2014, pastor Marcus visitou 

diversas igrejas no estado 
de São Paulo com vistas ao 
levantamento de sustento 

que ainda está bem abaixo 
do necessário, com cerca de 

55% alcançado. Logo que 
retornou esteve pregando na 
Igreja Batista Fundamental 
em Nova Petrópolis RS. Em 

dezembro retornou às atividades 
ministeriais. Contatos: 

(54) 8427-0328 (OI) / (54) 8118-
9902 (TIM)  (54) 3261-4365 

(Fixo), ou pelo e-mail: 
marcus-carol@hotmail.com.

Igreja Batista Adonai Celebra 16 Anos

na Igreja Batista Adonai. Quando era aluno do 
terceiro ano do curso de teologia do Seminário 
Batista Regular de São Paulo (Hoje Seminário 
Batista Logos) em 1997, a então Congregação 
Batista Adonai da Igreja Batista Regular em 
Jardim Oriental, estava sem pastor. Fernando 
começou a pregar algumas vezes no segundo 
semestre daquele ano para ajudar na ausência 
de um pastor. Foi quando em dezembro de 
1997 foi convidado para assumir o ministério 
pastoral com um dos objetivos de trabalhar na 
organização jurídica da igreja e consequente-
mente em sua emancipação.

No dia 10 de janeiro de 1998 foi realizado 
um culto que ofi cializou o início do seu ministério 
em Adonai. Formou-se no fi m de 1998. Nos pri-
meiros anos foi pastor em tempo parcial, servindo 
no Seminário na parte administrativa e como 
professor, e na Igreja como pastor. Em 2006 seu 
ministério iniciou uma nova fase em tempo inte-
gral e ali permanece até hoje servindo ao Senhor.

Devido a uma altitude de 
802 m, possui um clima ser-
rano, bastante agradável no 
decorrer das estações. Sua 
população é de cerca de 10.000 
habitantes, segundo dados do 
IBGE.

Com 105 anos, sua popula-
ção é predominantemente cató-
lica. As igrejas evangélicas são 
representadas pela Igreja Pres-
biteriana do Brasil, fundada em 
1905, Igreja do Evangelho Qua-
drangular, Igreja Assembleia de 

Torrinha pode ser um projeto missionário

a ênfase foi no chamado de Deus para a sal-
vação, santidade e serviço. 

A Igreja Batista Adonai está construindo 
seu prédio e neste ano a fachada fi cou pratica-
mente pronta, faltando alguns detalhes como 
o letreiro com o nome da igreja. Foi plantada 
pela Igreja Batista Regular em Jardim Oriental, 
dirigida na época pelo Pr. Marcos Dezasso, 
e teve início com um trabalho com crianças 
na casa dos irmãos Enéas e Mara do Carmo. 
Atualmente a igreja tem cem membros e dois 
missionários enviados ao campo do Paraná: 
Pr. Tiago Henrique em Arapongas e Pr. Josafá 
Serra em Campina da Lagoa e Cascavel, am-
bos através da AMI - Associação Missionária 
Independente. Bem em frente à igreja havia 
uma praça sem nome que neste ano foi bati-
zada, ofi cialmente pela prefeitura da cidade, 
de “Praça Adonai”.

No dia 10 de janeiro de 2015, o Pr. Fer-
nando Sousa completa 17 anos de ministério 

Pr. Luciano, Guaianaí e Pr. Fernando

Deus e outras, neopentecostais. 
Há cerca de dois anos, os irmãos José 

Campos Aurora e Luzânia Maria S. C. Auro-
ra, até então, membros da Igreja Batista da 
Vitória, em Cotia, mudaram-se para a região. 
Na falta de uma igreja onde pudessem congre-
gar, tornaram-se membros da Primeira Igreja 
Batista em Barra Bonita, distante 52 km de 
Torrinha, tendo recebido grande suporte por 
parte do Pastor, Erasto Valim. No entanto, a 
ida aos cultos é, de fato uma viagem, pois 
somam mais de 200 km rodados por domin-
go. Por isso, um de seus maiores desejos é 
contar com uma igreja batista que seja ver-
dadeiramente bíblica, tanto no ensino quanto 
na prática, onde possam usar seus dons no 
serviço do Senhor. 

Para saber mais sobre Torrinha entre 
em contato com a irmã Cristina Pisaruk 
pelo e-mail: cristina@mvmetal.com.br. Para 
conversar sobre como montar um projeto 
através da AMI – Associação Missionária 
Independente entre em contato com o Co-
ordenado de Missões, Pr. Carlos Alberto 
Moraes pelo e-mail: jornaldeapoio@yahoo.
com.br ou pelos telefones: (16) 3761-0749 
(Res.) 99192-1440 (CLARO) e 98121-4101 
(TIM). 
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Passaram toda a manhã 
e parte da tarde conver-
sando com as pessoas, 

evangelizando e ouvindo suas his-
tórias enquanto distribuíam os kits 
com os donativos. Encontraram 
jovens, alguns homens, muitas 
mulheres com crianças, senho-
ras de idade e alguns senhores 
idosos, incluindo o senhor Viriato 
que está com 100 anos e que teve 
perdas e sobreviveu às três últimas 
erupções do vulcão (1951, 1995 
e 2014). 

À noite o grupo reuniu famílias 
e demais habitantes da comunida-
de na quadra do colégio, onde mais 
uma vez foi exibido o fi lme Jesus 
em Crioulo, e logo depois tiveram 
a oportunidade de expor o plano da 
salvação para várias pessoas que 
receberam a Palavra com grande 
alegria. 

Na terça-feira, dia do retorno à 
Praia para o alojamento reunindo 
toda a equipe que concordou que 
era necessário que o trabalho se 
estendesse por mais tempo. Avalia-
ram as possibilidades, disposição 
e disponibilidade de passagens, 
e acabaram por dividir o retorno 
da equipe como segue: os irmãos 
Adriano e Fernando retornando 
na terça de manhã, os irmãos Luiz 
Nunes e Fábio Brito retornando na 
quarta de manhã com o carro, e por 
fi m, o irmão Michael Skibinski e Pr. 
Manoel Júnior Messias retornando 
na sexta de manhã. 

Logo após a partida dos irmãos 
Adriano e Fernando, o grupo 
seguiu para a terceira localidade 
que abriga as pessoas desalojadas 
(Mosteiros). Lá estão concentradas 
pouco mais de 30 famílias, sendo 
este o maior centro de apoio e tam-
bém o mais organizado de todos, 
gerido atualmente por uma equipe 
da Cruz Vermelha. Passaram a 
manhã e a tarde ali, conversando 
com as pessoas, ouvindo suas 
histórias e levando a Palavra de 
Deus enquanto distribuíam os do-
nativos. Terminaram por agradecer 
e louvar nossa atitude de entregar-
-lhes os donativos em mãos e não 
sob a administração de outros que 
geralmente desviam parte do que 
lhes são doado. 

Ali também, Deus nos deu ao 
grupo a alegria de ver um jovem 
assumir o compromisso de aban-
donar sua antiga visão religiosa e 
idólatra para seguir o Senhor Jesus 
através da Bíblia.

Em seguida partiram dali em 
direção ao atual foco de erupção 
vulcânica para entregar garrafões 
de água para a equipe da polícia 

NOVO MINISTÉRIO

Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que 
você quer que elas façam porque elas o querem fazer.

(Dwight Eisenhower)

Domingo, dia 7 de dezembro 
de 2014 a IBABI - Igreja Batista 
Bíblica de Jacareí SP realizou o 
culto de despedida do Pr. Joel 
Neto, com a esposa Mônica 

Sousa e os três fi lhos. Depois 
de dez anos de ministério na 

igreja Pr. Joel parte em direção 
a um novo desafi o ministerial 
no Seminário Bíblico Palavra 

da Vida (www.opv.org.br/portal/
sbpv/) e Dalith Freedom Ne-

twork Brasil (dfnbrasil.wix.com/
dalitfreedom).

MOÇAMBIQUE
Em 2014 fomos desafi ados a 
confi ar no Senhor, pois trava-

mos muitas batalhas com enfer-
midades, acidentes e cirurgias 
e falecimentos na família. Mas 

em todos os momentos o nosso 
Pai Celeste nos confortou e 

sustentou. Vossas orações em 
nosso favor foram importantes 
para sairmos vitoriosos. Pela 
graça e misericórdia do Altís-
simo, jovens e adultos como: 
Ivan, Alberto, José, Nelma, 
Julia, Firmino e várias crian-
ças: Filó 1 e Filó 2, Caetano, 
Albertina e Alberto (irmãos), 

Márcia, Sônia, Teles, Manuela, 
aceitaram ao Senhor Jesus 

Cristo como Salvador.  Quatro 
convertidos: Cândida, Alberto, 
Pedro e Ivan estão fazendo 

aulas de batismo. Em agosto 
iniciamos uma etapa da cons-
trução, desafi os em cima de 
desafi os, já foram levantadas 
as paredes e colocado laje em 
duas salas, cozinha e banheiro 
- que vai ser provisoriamente 
nossa residência - do salão 

para os cultos e dois sanitários. 
Nesses dias estamos em fase 
de acabamento, pois até fi nal 

de janeiro de 2015 teremos que 
entregar o imóvel que alugamos 

e nos reunimos atualmente. 
Orem pelo término da constru-
ção, pela salvação e edifi cação 
de almas e para que o Senhor 
da seara envie mais trabalha-

dores para nos ajudar aqui. Em 
Moçambique. Pr. Odenilson de 
Sousa Figueiredo e Maria Luiza 
das Neves Figueiredo. IGREJA 

BAPTISTA FUNDAMENTAL 
EM MOÇAMBIQUE:  Avenida 
do Trabalho, 1298, Chaman-
culo B. Maputo, Moçambique.  

Tel. (00xx) 258825559896; 
258840648221; 25884064222. 
E-mail:  pr.odenilson@hotmail.

com e skype:pr.odenilson1.

BATISMO EM V. NATAL
A Primeira Igreja Batista Bíblica 
em Vila Natal, sob a liderança 

do Pr. Mário José da Silva, 
realizou o batismo de 11 novos 
irmãos no dia 14 de dezembro 
de 2014: Tiago da Silva, Antô-

nio Catrium, João Pedro, Ostian 
Palmeira, Gabriel Rodrigues, 
Rangel dos Santos e Arialdo 

Mendes, Bruna da Silva, Maria 
da Conceição,  Ana Carrara e 

Nilda Pinheiros. 

“Livros não mudam o mundo, 
quem muda o mundo são as 

pessoas; os livros só mudam as 
pessoas.”  Mário Quintana

DICAS DE 
LEITURA 

EVANGELIZAÇÃO 
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Analzira Nascimento
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Viagem à Ilha do Fogo

e para os agentes da proteção 
civil que estivessem trabalhando 
na área. 

Encontraram no caminho diver-
sas famílias em caminhonetas com 
seus móveis e pertences a fi m de 
deslocarem-se por conta própria do 
provável curso que a lava seguirá 
nos próximos dias. Estima-se que, 
caso a lava continue a avançar 
nesta direção, cerca de 2.000 
(duas mil) pessoas precisarão ser 
realojadas em outras áreas da ilha. 

Por volta das 21 horas che-
garam à entrada do parque na-
tural do fogo, onde encontraram 
uma barreira policial e tiveram a 
oportunidade de conversar com 
o comandante da polícia Agnaldo 
Antunes e os agentes Júlio Andra-
de e Manoel Reis. Entregaram os 
garrafões de água, oraram por eles 
e compartilharam o evangelho. No 
fi nal eles permitiram a entrada para 
terem uma melhor ideia do estado 
da erupção. 

Tendo permissão, seguiram 
no carro do irmão Fábio Brito, 
acompanhados pelo ofi cial Júlio 
Andrade, e estacionaram a um 
quilômetro da principal boca ativa 
da erupção. A visão foi a de diver-
sas explosões, com intervalos de 
4 segundos, que lançavam rocha 
derretida incandescente a uma 
altura de aproximadamente 100 
metros. Cada uma delas produzia 
um som semelhante ao de um 
trovão. Permaneceram ali por 10 
minutos, contemplando a força 
destruidora do vulcão e meditando 
sobre a grandeza e superioridade 
plena do Criador.

Luiz Nunes e Fábio Brito que retor-
naram com o carro para a cidade 
da Praia. Após a partida deles, o 
irmão Michael e Manoel Messias 
se reuniram com a irmã Lena e 
decidiram como se daria a distribui-
ção do restante do material doado 
às famílias desalojadas. Tendo 
resolvido isso, seguiram de táxi à 
localidade de Mosteiros, revisitan-
do as famílias no centro de apoio e 
visitando a área que provavelmente 
será afetada pelo avanço das lavas 
nestes próximos dias.

Na manhã da quinta-feira saí-
ram para falar com algumas pesso-
as, andaram pela cidade tentando 
entender um pouco mais como 
poderiam ajudar aquelas pessoas 
em possíveis futuras viagens de 
apoio. Encontraram o Mercado Mu-
nicipal da cidade completamente 
abandonado e o polivalente Centro 
Desportivo Multiuso em péssimas 
condições de conservação. 

Em seguida foram para a Câ-
mara Municipal de Mosteiros para 
conversar com o atual presidente 
da câmara e também chefe da pro-
teção civil - Jaime Monteiro, para 
compartilhar as ideias de apoio 
conjunto à população, mas ele 
não se encontrava no local. Foram 
recebidos pela então vereadora 
- Sofi a Andrade, com quem con-
versaram sobre toda a situação da-
quela localidade e traçaram alguns 
planos para o estabelecimento de 
parcerias no apoio a uma futura e 
iminente necessidade de realoja-
mento de pouco mais de duas mil 
pessoas nestes próximos dias. 

À tarde retornaram a São 

O  l i v r o 
mostra his-
toricamente 
como che-
gamos ao 
atual mode-
lo de fazer 
m i s s õ e s 
no mundo 
evangélico. 
P o r  q u e 
nossos mé-

A filosofia 
subjacente 
ao feminis-
mo invadiu 
a  Ig re ja . 
O que se 
considera-
va o posto 
avançado 
da lideran-
ça masculi-
na sucum-

Quais são 
as  mar -
cas de um 
co ração 
sobrena-
turalmen-
te trans-
formado? 
E s s a  é 
uma das 
questões 
que Pau-
l o  t r a t a 

todos e motivações ainda repro-
duzem uma prática missionária 
colonialista? É possível mudar 
e ousar novos “jeitos de fazer” 
missão. É preciso desconstruir 
aquilo que a tradição moldou ao 
longo dos séculos, voltando ao 
modelo simples do nosso Senhor 
e Mestre Jesus Cristo.

biu fi nalmente à regra feminista 
segundo a qual não há distinções 
de ministério entre os homens e 
as mulheres. Homens, Mulheres 
e Autoridade é uma excelente 
contribuição para um debate 
vitalmente importante sobre o 
papel da mulher na igreja. 

quando escreve à igreja de Co-
rinto. O interesse real dele não é 
algum tipo de reparo ou remendo; 
antes, uma mudança profunda, 
capaz de transformar a existên-
cia. Quem é realmente humilde 
segundo o evangelho não se 
odeia, mas também não se ama... 
É, antes, alguém que esquece de 
si mesmo.

A equipe retornou para a ‘base’ 
louvando a Deus e orando para que 
a violência do vulcão e os estragos 
que ele tem causado, levem as 
pessoas a refl etir sobre a grandeza 
de Deus e a necessidade que elas 
tem de aproximarem-se dEle por 
meio de Cristo Jesus, o único Porto 
Seguro, real Fortaleza em tempos 
de angústia e doador de bens e 
valores eternos. 

Na quarta-feira pela manhã a 
equipe se despediu dos irmãos 

Felipe, capital da Ilha 
e se reencontraram 
com a i rmã Lena, 
repassando as infor-
mações que levan-
taram e conversan-
do sobre possíveis 
planos para o envio 
de uma nova equipe 
de apoio em breve. 
Retornaram à ‘base’ 
para a última noite 
de descanso na Ilha 

do vulcão. 
Na sexta-feira, dia 12, levanta-

ram cedo, se despediram da irmã 
Lena e seguiram para o porto, onde 
embarcaram retornando à cidade 
da Praia com a convicção de que 
Deus ainda tem uma grande obra a 
ser feita nas pessoas daquela Ilha, 
e da certeza de que em nome de 
Cristo Jesus, Deus foi glorifi cado 
em tudo o que Ele lhes permitiu 
fazer ali em poucos dias. Orem 
pela Ilha do Fogo!

Fernando Adriano Luiz Michael Fábio Júnior
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Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de 
todos. Comprazo-me, pois, em vós; e quero que 
sejais sábios no bem, mas simples no mal” (Rm 

16.19, ACF). Será que isto é um alvo da educação. . . o con-
duzir crianças a serem sábias no bem e simples no mal? E 
como defi nir o que é bem e mal? Esta defi nição é possível se 
concordamos com o padrão dado por Deus na Sua Palavra. 
Mas, para um grande número de escolas que não aceitam a 
Bíblia como sua autoridade, o que é considerado bem e mal?

Vamos olhar apenas duas infl uências nas teorias e práticas 
educacionais. O fi lósofo e sociólogo francês Auguste Comte 
deixou uma grande infl uência na sociedade brasileira. Dele veio 
o lema que está na bandeira: “Ordem e Progresso” (Pedagogia 
ao Pé da Letra, 2013). Segundo o positivismo de Comte, o co-
nhecimento é livre de juízos de valores, é científi co (DeMarrais 
e LeCompte, 1999, p. 29). O pós-modernismo é outra infl uência 
forte. Segundo o pós-modernismo, não há absolutos; tudo que 
você tem é sua experiência; é a base do “multiculturalismo”; 
a crença de uma cultura é tão válida quanto a outra; é a base 
do que é “politicamente correto.”; “em vez de afi rmar qualquer 
moralidade como absoluta, a persuasão moral de cada pessoa 
deve ser respeitada, não importa qual seja, e a linguagem deve 
ser revisada de forma a apagar todas as perspectivas ofensivas 
e preconceituosas” (DeMarrais e LeCompt, p. 29). Nisto vem o 
relativismo moral e a tolerância de tudo, menos a tolerância a 
quem não tolera tudo. Aplicado, isto signifi ca que se tiver um 
padrão como o da Bíblia que diz que algo que o outro faz é 
errado, você é preconceituoso.

Você pode ter muito cuidado no que deixa seus fi lhos 
assistirem na televisão e na Internet, e deve vigiar mesmo, 
mas vocês sabem o que seus fi lhos estão vendo na sala de 
aula? Faça uma busca on-line para cartilhas distribuídas pelo 
Ministério da Educação e veja se é algo que você queira a 
que seu fi lho seja exposto. Olhou na mochila do seu fi lho re-
centemente? Foi na reunião da escola? Abriu os livros? Tem 
conversado? Parece ser a ideia da educação, dar às crianças 
todo o conhecimento para elas saberem escolher. A Bíblia 
manda criar os fi lhos “na doutrina e admoestação do Senhor“ 
(Efésios 6.4, ACF). Não devemos expor as  crianças a todos 
os tipos de pecado. Elas não precisam ganhar cicatrizes para 
saber que o pecado dói. O Ministério da Saúde e Ministério 
da Educação estão pondo materiais que incentivam a expe-
rimentação homoafetiva, masturbação, “fi car”, além de outros 
temas. Estão dando orientações ao se drogar, pois acham que, 
já que crianças vão se drogar mesmo, então, devem instruí-las 
a fazer isso de forma mais segura. Dr.ª Damaris Alves, advo-
gada e Assessora Jurídica da Frente Parlamentar Evangélica 
no Congresso Nacional, mostrou slides chocantes de cartilhas 
que têm sido distribuídas em escolas. Vale a pena os pais 
assistirem, mas sem a presença dos fi lhos, pois o conteúdo 
é forte: https://www.youtube.com/watch?v=BwTPF-jT8qE Tem 
materiais que tiram a autoridade dos pais. Um livro diz, após 
ensinar crianças como se masturbar: “Adultos só sabem abrir 
a boca para proibir” (Ribeiro, 2011). Ouvi de uma professora 
que foi orientada, ao distribuir cartilhas do MEC para crianças 
de 10 anos, a dizer a elas que era um assunto particular que 
não deveriam contar para os pais.

Tenho viajando apresentando a fi losofi a bíblica de educação 
em igrejas e escolas cristãs. Vez após vez ouço histórias cho-
cantes de educadores que trabalham em escolas não cristãs. 
Certa professora encontrou três alunos na casinha do parqui-
nho, sem roupa e imitando o ato sexual. Ao chamar seus pais, 
a diretora interviu e acusou a professora de estar interferindo 
no processo natural de descobrimento destas crianças. Outra 
professora falou que sente estar de mãos amarradas onde ela 
trabalha com crianças de 1 a 5 anos. Lá, as crianças copiam o 
que devem ter visto de inapropriado ou talvez até que tenho sido 
feito em forma de abuso com elas, e a professora é instruída 
que não pode proibir, pois estão se conhecendo e que proibir 
poderia causar à criança o vir a ser sexualmente reprimida na 
fase adulta. Estes relatos aconteceram na Educação Infantil! 
Temos que lutar contra esta fi losofi a anti-bíblica de que “se faz 
você sentir bem, faça”. As consequências e sequelas do pecado 
que esta geração vai sofrer por aprender experimentar tudo na 
infância deve nos preocupar!

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: fundamentocristao.com.br ou ligue 
para (62)3954-0061.

Alves, Damares (s.d.). O Que estão Ensinando para os Nosso Filhos. 
Achado no https://www.youtube.com/watch?v=BwTPF-jT8qE
DeMarrais, K.B., & LeCompte, M. (1999). The Way Schools Work: A 
Sociological Analysis of Education (3rd ed.).  Upper Saddle River, N.J.: 
Pearson Publishing.
Pedagogia ao Pé da Letra. (20 de Augosto de 2013). Positivismo de Augusto 
Comte.  http://pedagogiaaopedaletra.com/positivismo-augusto-comte/
Ribeiro, Marcos (2011). Mamãe como eu nasci? (2º ed.). Brasil: Editora 
Moderna.

ABC PAULISTA

Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias 
enquanto aguardam a grande felicidade.

(Pearl S. Buck)

Este será o tema do Acampamento 
Conexão Jovem no Maanaím na 
páscoa de 2015. O evento será 

realiado nos dias 2 a 5 de abril. O preletor 
será o Pr. André Santana, da equipe pastoral 
da Igreja Batista do Horto do Ypê em São 
Paulo, capital. André é casado com Josa 
Hadassa desde 30 de janeiro de 2010. O 
casal tem um fi lho: Luis André de nove meses 
agora em abril. É Bacharel em Teologia pelo 
Seminário Teológico Batista Esperança em 
SP e Mestrando em Ministério pelo Seminário 
Bíblico Palavra da Vida. 

Dentro do tema, o preletor lidará com a 
questão da vontade de Deus para a vida de 
cada crente. Será que você tem um chama-
do específi co para o ministério pastoral ou 
missionário? Quase todos os crentes em 
algum momento fazem esta pergunta. Será 
que Deus esconde a sua vontade para nós? 
Se não esconde, por que então muitos dizem 
não saber qual é a vontade de Deus?

O fato é que diante das muitas oportu-
nidades que se apresentam, há uma crise 
vocacional em nossos dias. Muitos estão 
procurando descobrir a vontade de Deus 
através de elaborações meramente humanas 
e até através de testes vocacionais.

O propósito do nosso tema no Acam-
pamento Conexão Jovem no Maanaím em 
2015 é aproximar-nos de Deus em busca 
da descoberta da nossa vocação para que 
possamos servi-Lo adequadamente.

CONCURSO E JANTAR DE GALA
Na sexta-feira à noite haverá o Concur-

so de Heróis, Super Heróis e vilões após 

A Bíblia na 
Educação

Refl etindo sobre as Escolas e Romanos 16.19
“

Depois cinco meses no novo 
campo missionário, o Projeto 

Grande ABC Paulista, 
Pr. Tomé Lopes dos Santos e 
família já tem bênçãos para 
contar. O trabalho da Igreja 
Batista Independente está 
crescendo e será a base 

para muitas outras igrejas na 
região. Há boas perspectivas 
para o primeiro semestre de 
2015! Endereço: Rua Tijuca, 
184 Jardim Hollywood - CEP 

09.607-155 São Bernardo 
do Campo - SP. Por e-mail: 

prtomeylucia@yahoo.com.br e 
tomesantoslopes@gmail.com.

PIUMHI MG

O missionário Pr. Luiz Miguel de 
Souza Gianeli louva a Deus por 
mais um ano concluído na obra 
em Piumhi MG. A igreja está se 
formando e, apesar de não ter 
ainda um local apropriado para 

os cultos, já se organizaram 
juridicamente. Uma média de 

20 pessoas frequenta os cultos, 
alguns estudos bíblicos estão 
sendo feitos e, recentemente, 
duas jovens se converteram a 
Cristo. Para 2015 o principal 
projeto será o de adquirir um 
terreno para a igreja. Foi feito 
um pedido junto à prefeitura e 
os irmãos esperam conseguir 
a doação. Em dezembro teve 

a conclusão do Instituto Bíblico 
com 6 alunos, 3 de Piumhi 

e 3 de São Roque. 
Orem pelo Pr. Luiz Miguel, sua 

esposa Débora, e as fi lhas 
Agnes e Annelise. Veja mais 
em http://diamanteseternos.

blogspot.com/. Novo número de 
Telefone e WhatsApp: 
(37) 8831-9792 (OI).

CUIABÁ MT
A missionária Elza Alves 

Cândido, da Comunhão Batista 
Bíblica Nacional, retornou para 
a Igreja Batista Boa Esperança 

em Cuiabá no mês de novembro 
de 2014. Esta foi a igreja que o 
falecido Pr. João Cândido, seu 
esposo, pastoreou a partir de 

2001 quando foi da Bahia para 
o Mato Grosso. Igreja esta que 

viemos da Bahia no ano de 
2001 para trabalhar. Com a sua 
partida em 2004, Elza foi para 
a Igreja Batista Filadélfi a, onde 

congregou por oito anos. 
Para contatos com a 

missionária use o e-mail: missio.
elzacandido@hotmail.com. 

Vocação - O que Deus quer que eu faça?

a mensagem. 
Dois vencedo-
res, um rapaz 
e uma moça 
serão escolhi-
dos por vota-
ção e o prêmio 
será metade do 
acampamento 
de 2016. Jan-
tar de Gala. No 
sábado haverá o Jantar de Gala após o 
culto. As moças e rapazes deverão levar 
uma roupa de gala especial. Não pode ser 
roupa comum.

INFORMAÇÕES GERAIS
Custo por pessoa: R$ 150,00. Depósito: 

BRADESCO Ag. 2189-0 - C/C 015560 - 8. 
Em nome da MBAM - Missão Brasileira 
de Apoio aos Missionários com CNPJ 
12.261.001/0001 – 79. Para garantir sua 
vaga é necessário fazer o depósito de pelo 
menos R$ 50,00 e enviar cópia si depósito 
com seus dados para Caixa Postal 125 - 
CEP 14.300-000 Batatais SP ou pelo e-mail: 
jornaldeapoio@yahoo.com.br.

Local do Evento: Rodovia BR 265
 Km 653 entre Altinópolis SP e 
São Sebastião do Paraiso MG

Informações
Com o Pr. Carlos Alberto Moraes pelos 

telefones: (16) 3761-0749 (FIXO) e 
celulares: (16)  99192-1440 (Claro) 

98121-4101 (TIM)

Acampantes de 2014

Preletor
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Em entrevista ao 
programa Na Mis-
são, do canal Up 

TV, o pastor Ronaldo Lidório 
falou sobre seu ministério 
missionário. Como missioná-
rio, Lidório desenvolveu tra-
balhos em regiões conside-
radas áridas, nomenclatura 
que não se refere ao clima, 
e sim a falta de frutifi cação 
dos trabalhos.

As missões em regiões 
áridas acontecem nos locais 
aonde a Palavra de Deus 
ainda não chegou ou nos 
locais onde já houve evange-
lização, mas nenhuma igreja 
foi estabelecida.

“Há regiões aonde o 
evangelho chegou há 10, 
20, 30 anos e não há ainda 

Este ano foi mui-
to bom para nós. 
Participamos de 

acampamentos em Brasília 
DF, Poço da Jurema BA e 
Luís Eduardo Magalhães 
BA. Outras atividades de in-
tercâmbio que foram excelen-
tes: Encontro de Jovens em 
Nova Holanda BA, Congresso 
de Mulheres em Novo Gama 
GO. Aqui em Avelino Lopes 

O Brasil poderia ter 30 mil 
missionários e tem apenas 6 mil

nenhuma igreja do Senhor 
Jesus naquele lugar”. Lidório 
tem feito treinamento para 
missionários que atuam 
nessas localidades para que 
essa situação seja mudada, 
acreditando ser este um dos 
maiores desafi os da Igreja 
em todo o mundo.

O pastor foi questionado 
sobre o jargão “desperta-

mento” e respondeu que há 
igrejas “dormindo”. Lidório 
acredita que apesar dos 
avanços no trabalho missio-
nário do Brasil, há um défi -
cit de ações voltadas para 
alcançar mais pessoas com 
a mensagem do evangelho.

“O número de iniciati-
vas missionárias está muito 
aquém do potencial das 

igrejas brasileiras”, disse 
ele. O Brasil tem cerca 
de 6 mil missionários, 
mas o potencial é para 
mais de 30 mil.

A falta de missioná-
rios pode estar ligada à 
forma como a sociedade 
tem infl uenciado as igre-
jas, fazendo com que 
as pessoas busquem 

bens materiais e realizações 
pessoais que vão contra a 
missão. “Eu creio que a igre-
ja refl ete a própria infl uência 
da sociedade sobre o crente 
de maneira ampla. Hoje a 
sociedade leva cada um dos 
seus participantes a olhar 
mais para si mesmo de uma 
maneira mais hedônica”, 
afi rmou.

O processo dos 
vistos da famí-
lia Fernandes já 

está encaminhado. O último 
documento que faltava fi cou 
pronto no dia 19 desse de 
dezembro. Orem para que 
tudo corra bem e tudo se 
resolva nos primeiros meses 
de 2015. No dia 6 de de-
zembro, teve início as aulas 
de português na casa do 
missionário com 11 jovens 
que são vizinhos. Apesar 
de o país ter o português 
como língua ofi cial, poucos 
timorenses o falam. Esses 
jovens falam tétun, bahasa 
indonésio, macassai “dialeto 
de Ainaro” e alguns falam 
inglês, mas não sabem o 
português. O governo tem 
tentado fazer a transição do 
Bahasa indonésio que foi a 
língua ofi cial até 2002 para o 

A Marianne, es-
posa do Pr. An-
derson está es-

perando mais um fi lho. Era 
algo esperado e planejado 
pelo casal. Mas a bênção 
maior é que os exames 
mostraram que a gravidez 
é de gêmeos! Quem está 
em Cristo, nova criatura é, e 
por isso o irmão Gilmar e a 

DILI - TIMOR LESTE
português, no entanto tem 
enfrentado muitos obstá-
culos, pois muitos timo-
renses falam e apreciam 
o Bahasa. O curso terá 
três módulos, adaptados 
para o povo timorense. A 
Thalita está com uma tur-
ma de crianças de idades 
bem diferentes. Orem para 
que Deus abra portas para 
bons relacionamentos e 
no tempo dEle, possam 

evangelizá-los e oferecer 
estudos bíblicos em tétun. 
Os planos para 2015 são: 
iniciar uma Editora Gráfi ca 
e Livraria. É um projeto ou-
sado, pois será a primeira 
livraria Evangélica do país. 
Essa seria a plataforma de 
ministério que garantiria 
vistos sem maiores com-
plicações, pois o governo 
os veria como investidores. 
Há um projeto de um pastor 
americano que tem como 
alvo ajudar missionários a 
entrarem em países fecha-
dos ou semifechados para 
o Evangelho. É um projeto 
de uma gráfi ca a baixo cus-
to com equipamentos para 
impressão de livros e outros 
materiais de boa qualidade. 
Orem pelo missionário Ro-
naldo, sua esposa Thalita e 
o fi lho Zadoque Fernandes.

AVELINO LOPES PI

PI tivemos dez novos crentes 
batizados e mais nove em 
Aroeiras BA. E neste mês de 
janeiro temos mais de vinte 
alunos inaugurando o nos-
so Seminário Teológico na 
Igreja Batista Biblica de Ave-
lino Lopes PI. Para contatos: 
Telefones: (89) 3575-1531 
(Igreja); 35751097 (Pastor); 
Celular 8118-6442 (Pr. José 
A. Marques).

BOTICÃO MG

irmã Néia, decidiram mudar 
sua vida legalizando a sua 
situação matrimonial perante 
Deus e os homens. Então, 
no dia 14 de novembro eles 
se casaram no civil e no dia 
15 aconteceu a celebração 
na igreja. Na ocasião do 
casamento religioso, vários 

convidados do casal ouviram a 
mensagem da salvação, sen-
do que a maioria era de não 
salvos, quase 200 pessoas. 
Orem pelo trabalho em 2015, 
pois o pastor Anderson espera 
muitas bênçãos do Senhor 
sobre a igreja, sua esposa 
Marianne e o fi lho Alexandre.




