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No dia 17 de janeiro de 
2015, na Igreja Batista Inde-
pendente em Araés, Cuiabá 
MT, foi realizado um culto de 
ações de graças pelos 40 
anos de ministério missio-
nário do casal Pr. John C. 
Raehl e Joyce aqui no Brasil.

Estiveram presentes ao 
culto cerca de 300 pessoas 
representando as igrejas de 
Araés, Morada de Serra, 
Jardim Florianópolis, Jardim 

No  d ia  31 
de janeiro 
de 2015, a 

convite da Igreja Ba-
tista Ebenézer de Bar-
retos SP, reuniu-se um 
Concílio de Pastores 
para proceder à exami-
nação do irmão Dorian 
Anderson Soutto que 
está na liderança do 
trabalho desde 2004. 

Paranaense, nas-
cido em 1970 em Cia-
norte, Dorian é casa-
do com Gislaine Izes 
Gimene Soutto des-
de 1992, com quem 
teve duas fi lhas: Thais 

Família Raehl, 40 anos de Brasil

Tarumã, Cristo Rei, Pedra 
90, Livramento, Santo Anto-
nio de Leverger, Umuarama 
e Boa Esperança.

O pregador  convidado 
foi o Pr. Peter Doolittle, e a 
direção dos trabalhos fi cou 
a cargo do irmão Francisco 
Pinto. Além da mensagem e 
da apresentação de um histó-
rico da vida da família Raehl, 
testemunharam os irmãos 
Maria Brasilina da Silva e Pr. 

Saffyk V. Souza. Na música 
especial, apresentação do 
trio formado por Lawanda 
Duarte, Jessica Lima e Saron 
Raehl Pinto, mais o solo da 
Celina Rosa Pinto. 

No dia três de dezembro 
de 1944, John Christian Ra-
ehl nasceu em Sacramento, 
CA nos EUA.  Quando tinha 
apenas três anos de idade, 
sua família mudou-se para 
o estado de Wisconsin no 

norte dos Estados 
Unidos e compra-
ram uma fazenda de 
vaca leiteira.  João, 
j un tamente  com 
seus três irmãos e 
três irmãs cresce-
ram nesta fazenda 
ajudando o pai na 
ordenha das vacas. 

A família Raehl 
frequentava uma pe-
quena igreja Batista 
de vez em quando, 
mas esta igreja não 
pregava a verda-
deira mensagem da 

salvação.  Quando João 
completou 18 anos, decidiu 
frequentar a Universidade de 
Wisconsin e estudar Agrono-
mia, pois tinha planos para 
tomar conta da fazenda do 
Pai.  Enquanto estudava, 
procurou uma igreja para 
participar nos grupos de 
jovens. Deus dirigiu os seus 
passos para uma igreja Ba-
tista que realmente pregava 
a Bíblia e foi ali que ele fi nal-
mente entendeu a mensa-
gem da salvação e recebeu 
Cristo como seu Salvador.  
Continua na página 6. 

Auditório de Araés na noite do evento

Desejo de Fazer Missões

A Primeira Igreja 
Batista Indepen-
dente em Catu-

tiba MG no Vale do Jequi-
tinhonha quer crescer em 
sua visão missionária em 

2015. Na foto, um grupo de 
irmãos membros da igreja. 
Página 5

A Igreja Batista em Nu-
poranga SP sob a lide-
rança do Pr. Aluisio da 

Silva Frazão realizou uma série 
de conferências nos dias 16 a 18 
e janeiro de 2015. O preletor foi o 
Pastor Lorival Pedroso da Silva, 
do Primeiro Templo Batista de 
Sinop - MT.

Na foto vemos à direita, Pr. 
Lorival e família. À esquerda Pr. 
Aluísio e família.

Conferência em Nuporanga

Os cinco países mais 
intolerantes ao cristianismo
Perseguição a cristãos aumenta na Coreia do Norte, Somália, Iraque, Síria e Afeganistão.

(1994) e Débora (1996). No 
seu testemunho perante o 
concílio, o candidato disse 
que foi batizado em 1982, 
aos doze anos de idade, na 
Igreja Batista Peniel em Jun-

diaí SP. Depois de casado, 
teve um redirecionamento 
na vida através do apoio do 
Pr. Paulo Ismael, um acerto 
na vida conjugal com acon-
selhamento do Pr. Donald 

Lynn Leaf, envolvimento no 
ministério com um desafi o 
feito pelo Pr. Carlos Alberto 
Moraes e boa parte do trei-
namento teológico com o Pr. 
Cleyton Maciel. Página 4.

Ordenação Pastoral

Casal Raehl com fi lhos, genros, nora e netos

Casal Raehl

mo é cruelmen-
te combatido, 
nem mulheres 
e crianças são 
poupadas. 

Todos os anos 
a missão Portas 
Abertas divulga uma 
classifi cação de pa-
íses onde a perse-
guição religiosa é 

O que o Estado Islâmico 
tem feito no Iraque e na Síria é 
um dos maiores exemplos de 
intolerância religiosa, enquan-
to os homens cristãos são 
forçados a se converterem ao 
islamismo, quem não aceita é 
expulso de sua própria casa 
ou é morto. Suas esposas e 
fi lhas são vendidas como es-
cravas sexuais ou abusadas 
sexualmente por soldados 
jihadistas que também ata-
cam os yazidis, uma minoria 
religiosa da região.

constante, um ranking com 
50 países que é dividido se-
gundo o grau de perseguição 
que os cristãos enfrentam.

A perseguição a cristãos 
é comum em grupos islâ-
micos radicais, tanto é que 
dos cinco mais perigosos, 
quatro países são islâmicos. 
A Coreia do Norte persegue 
cristãos por acreditar que 
a crença coloca em risco a 
soberania do Estado, que 
vive em um regime ditatorial 
que tortura os cristãos e os 
colocam em trabalho força-
do quando não condena à 
morte.

Saiba mais em: 
www.portasabertas.org.br

A perseguição con-
tra cristãos tem 
crescido em todo 

o mundo, mas há alguns paí-
ses que lideram a quantidade 
de casos onde cristãos são 
presos, mortos, torturados e ví-
timas das maiores crueldades.

O ministério Portas Aber-
tas listou os cinco países 
onde ser cristão representa 
um grande risco à vida: 
Coreia do Norte, Somália, 
Iraque, Síria e Afeganistão. 
Nesses países o cristianis-
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O diabo é melhor teólogo do que qualquer um de nós, 
mas continua sendo diabo

(A W Tozer)
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UBERABA MG

Amor é uma palavra profunda. Na essência do 
amor está Deus, pois a Bíblia diz que Ele é 
amor. Uma defi nição de qualquer léxico, por 

melhor que seja, é pobre demais. Palavras são frágeis 
para defi nir o amor. Mesmo assim, a literatura, a música, 
o cinema, as novelas e as conversas românticas estão 
saturados de expressões de amor.

Muitas pessoas passam a duvidar do amor por com-
pará-lo ao que está retratado nas histórias do dia-a-dia 
onde as pessoas se decepcionam por não encontrarem 
o amor que sonhavam. O amor apresentado no dia-a-dia 
não passa de devaneios incapazes de suportar um choque 
de realidade.

Sentimentos arrebatadores, paixões e momentos de 
êxtase são tidos como expressão de amor. Sentir-se bem, 
ter prazer e sair ganhando é o que a maioria entende por 
amor. Mas do ponto de vista bíblico, amor é mais do que 
tudo que as pessoas pensam. No contexto bíblico podemos 
entender um pouco mais profundamente o signifi cado do 
amor quando o analisamos através de expressões usadas 
na língua em que o Novo Testamento foi escrito original-
mente: a grega.

São quatro as palavras que se usava para referir-se ao 
amor: Eros, fi leo, storge e ágape. As três primeiras pala-
vras eram bem conhecidas no dia-a-dia dos gregos. Eros 
expressava as sensações da sexualidade, do erotismo. Os 
amantes sabiam bem o seu signifi cado. Fileo expressava 
o sentimento nas relações de amizades sinceras e profun-
das. Fraternidade, amizade e fi lantropia eram termos que 
combinavam com fi leo. Storge tinha ligação com o amor 
entre marido e mulher, pais e fi lhos, irmãos. Uma forma de 
amor visto nas relações conjugais e familiares. 

A quarta palavra, ágape, embora fi zesse parte da língua 
grega, não era popular. Foi Cristo e os cristãos que a co-
locaram em evidência. Ágape, na verdade tem origem no 
próprio Deus. Ela aparece em passagens que expressam 
o amor de Deus: Jo 3.16; 1Jo 4.8-18; 1Co 13.1-13; Ef 5.25. 

Ágape é o amor incondicional, sacrifi cial. O amor que 
não espera nada em troca. Que ama antes de ser amado. 
Com ágape é possível amar até os inimigos (Mt 5.44). É 
a amor eterno, jamais acaba (I Co 13.8,13).

Olhando para as três primeiras formas de amor, eros, 
fi leo e storge, descobrimos que todos os homens as 
experimentam, apesar da natureza pecaminosa. Ágape, 
no entanto, provém de Deus e só passamos a possuí-lo 
depois que nascemos de novo. É necessário ser templo do 
Espírito Santo para expressar o amor ágape (Gl 5.16-22).

Com ágape eu amo a Deus, ao próximo, ao inimigo e, de 
forma correta, sem egoísmo, a mim mesmo (Mc 12.30-31). 

O grande equívoco é associar amor a sentimentos. 
Amor é decisão e há um preço a ser pago para amar. Amar 
é dar sem nada esperar. A nossa capacidade de amar a 
Deus nasce no Seu amor para conosco. Para ser amado 
pelo próximo devo primeiro amá-lo sem nada esperar. 

Em todas as relações, mas principalmente entre côn-
juges, entre pais e fi lhos e entre irmãos na fé, a iniciativa 
de amar tem que ser minha. Nenhum amor genuíno pode 
ser construído egoisticamente sem sacrifício. 

Para responder adequadamente que amor é o seu, 
será necessário entender que amar é estar disposto ao 
sofrimento e ao perdão, sabendo que ágape melhora as 
demais formas de amor.

Que amor é o seu?

Durante os últimos 
anos, vimos uma 
irrompida de pre-

gadores evangélicos em bus-
ca de diplomas universitários, 
mestrados e doutorados. O 
foco na educação formal tem 
esvaziado os cursos livres 
de teologia e enfraquecido a 
defesa da fé denominacional, 
pois a maioria das escolas de 
teologia, reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, pratica 
o ecumenismo evangélico e 
defende a teologia reforma-
da. Os movimentos batistas 
independentes, regulares e 
bíblicos, aos poucos, estão 
perdendo a sua identidade 
doutrinária e se aparentando 
cada vez mais com o neopen-
tecostalismo em um extremo 
ou com o presbiterianismo em 
outro extremo.  

Em geral, a educação no 
Brasil está entre as piores 
do mundo com professores 
mal pagos, mal preparados 
e, principalmente, com a falta 
de infraestrutura para o bom 
aprendizado.  Também não 
ajuda o fato que as escolas se 
tornaram agentes da revolu-
ção bolivariana que se instalou 
na América Latina através da 
liderança do general vene-
zuelano, Hugo Chaves. Há 

A resolução “De hoje 
em diante...” Ge-
ralmente é tomada 

quando algo não está bem, ou 
não está tão bem em nossa 
vida. A refl exão vem antes da 
resolução. Depois da refl exão 
surge a disposição, o dese-
jo por mudança. Conforme 
Elben César : “No meio do 
processo, depois da refl exão 
e antes da promessa, surge o 
desejo. Que desejo? O desejo 
de prometer, de retornar, de 
reconduzir os passos para o 
caminho certo. O olhar para 
dentro de si, a desarrumação 
que se vê lá dentro, a falta de 
sintonia entre fé e obras – tudo 
isso desperta o cristão e o 
leva a desejar uma reviravolta 
positiva...”

Quando declaramos: “De 
hoje em diante”... É porque es-
tamos insatisfeitos com o até 
ontem. Às vezes o “De hoje 
em diante...” acontece quando 
somos movidos pelas nossas 
próprias conclusões... “Ah! vou 
mudar esse meu jeito.” Não 
é tão simples mudar se não 
percebemos que fomos longe 
demais, que estamos pisando 
na bola demais, cometendo 
tolices além da conta.

A Débora, personagem im-
portante no livro de Juízes dis-
se para si mesma: “Desperta 
Débora!” Ninguém chamou a 
atenção dessa grande mulher, 
ela própria se levantou, se 
automotivou, desprendeu-se 
para ajudar as outras pessoas.

Ás vezes o “De hoje em 
diante” vem quando alguém 
chama nossa atenção... “Es-
cute aqui: “De hoje em diante 
vai ser assim e assim...” Ou a 
esposa: “Você não pode con-
tinuar agindo desse modo...” 

Que amor 
é o seu?

Credibilidade e carinho
também uma revolução em 
andamento no meio do ensino 
evangélico com a intenção de 
quebrar as barreiras doutriná-
rias (desde que todos aceitem 
a teologia reformada, é claro), 
e a rejeição intelectual do Tex-
tus Receptus (Texto Recebido) 
apesar de que foi este manus-
crito que serviu de base para 
a maioria das traduções da 
Bíblia usadas pelos próprios 
reformistas entre os séculos 
XVI a XIX.  

Paulo profetizou com exa-
tidão o que estaria acontecen-
do no meio cristão dos últimos 
dias: “Porque virá tempo em 
que não suportarão a sã dou-
trina; mas, tendo comichão 
nos ouvidos, amontoarão para 
si doutores conforme as suas 
próprias concupiscências” 
(II Timóteo 4.3). O academi-
cismo, o intelectualismo e a 
erudição tornaram-se mais im-
portantes que a simplicidade e 
a objetividade do Evangelho. 
No entanto, Paulo também 
disse: “A minha palavra, e a 
minha pregação, não consisti-
ram em palavras persuasivas 
de sabedoria humana, mas 
em demonstração de Espírito 
e de poder” (I Coríntios 2.4, 
13).  Enquanto não faltam 
os intelectuais e acadêmicos 

atrás dos púlpitos, faltam os 
homens cheios do Espírito 
Santo e do poder de Deus. 

Nada contra a educação 
formal, mas desde que ela 
não enfraqueça a igreja local 
e não tome o lugar do amor 
a Deus e ao próximo, pois 
Deus tem a habilidade de 
usar tanto um ex-pescador, 
chamado Pedro, como um ex-
-fariseu, chamado Paulo. Mais 
recentemente, Deus usou D. 
L. Moody, um ex-sapateiro, 
cujo ministério alcançou 100 
milhões de almas para Cristo 
e Charles Spurgeon, o prín-
cipe dos pregadores, cuja 
igreja em Londres alcançou 
30 mil membros. Apesar da 
diferença acadêmica entre 
esses homens, eles tinham 
em comum a credibilidade 
pastoral e o carinho (amor) 
pelo povo de Deus. Não foi 
um diploma ou a falta do 
mesmo que fez a diferença 
no ministério destes homens, 
mas a sua reputação e o seu 
relacionamento para com o 
próximo. Não foi à toa que 
Jesus ensinou: “Vós, porém, 
não queirais ser chamados 
Rabi, porque um só é o vosso 
Mestre, a saber, o Cristo, e 
todos vós sois irmãos” (Ma-
teus 23.8). 

“De hoje em diante...”
Ou a mãe: “Eu já te falei, você 
não levou a sério, a partir de 
hoje quero mudança.” Ou o 
pai: “Filho, o seu quarto está 
insustentável, um caos para 
o meio ambiente, a partir de 
agora, ordem e progresso!” 
E quando o chefe, pessoa de 
autoridade nos chama para a 
sala da avaliação: “Analisei 
seu desempenho, de hoje 
em diante, trate de mudar se 
quiser o emprego.” 

Semanas atrás comecei 
a cantarolar uma música an-
tiga: “De hoje em diante eu 
vou modifi car o meu modo de 
vida...” Logo, ouvi a voz da mi-
nha esposa Sandra: “Mas eu 
tenho que ouvir essa música 
brega nessa casa?” Continuei 
baixinho... “Agora eu não vou 
mais chorar, cansei de espe-
rar, de esperar enfi m...” Meu 
caro leitor, ela fi cou brava e 
resolvi parar. Comentei com 
um dos fi lhos: “Viu só? Quan-
do a gente casa nem pode 
cantar uma musiquinha do rei 
Roberto Carlos!” Se o próprio 
poeta estava disposto a mudar 
o comportamento, por quê 
não deveríamos diante das 
repreensões que Deus nos dá 
via Palavra?  Por exemplo: De 
hoje em diante... “Sede santos 
porque eu sou santo.”

Algumas pessoas foram 
bem radicais, já no início da 
conversão, por exemplo, Za-
queu deu uma guinada de 360 
graus: “De hoje em diante, vou 
dar a metade dos bens aos 
pobres e devolver até quatro 
vezes a quem defraudei.” Já 
pensou se políticos e demais 
funcionários corruptos de 
todas as cidades do Brasil 

decidissem repor o que já 
surrupiaram? Já imaginou se 
os cristãos devolvessem os 
dízimos e ofertas missionárias 
roubadas? 

 “Analisei meus caminhos 
e voltei os meus passos para 
a observância de teus pre-
ceitos.” BV Sl 119.59. Veja o 
texto abaixo do mesmo autor 
mencionado acima: Transfor-
me a Intenção em Resolução 
e a Resolução em Realização .

“Você precisa aprender a 
arte de transformar a intenção 
em resolução e resolução em 
realização”. A intenção é um 
bom começo, mas se não for 
avante, se não se transformar 
em compromisso, se não che-
gar ao nível de uma resolução 
séria e bem formada, ela per-
de por completo o seu valor e 
morre ao nascer.

Imagine se o rapaz da fa-
mosa parábola do fi lho pródigo 
fi casse apenas com a intenção 
de levantar-se e procurar o pai 
para acertar a sua vida diante 
dele e diante de Deus! Não 
daria em nada. Não seria per-
doado. Não se alegraria outra 
vez. Porque se levantou e foi a 
seu pai, o moço transformou a 
intenção em resolução e esta 
em realização.

No difícil e longo trajeto 
entre a intenção e a realização, 
você pode contar com o auxilio 
de Deus, pois é Ele “quem efe-
tua em vós tanto o querer como 
o realizar.” Fp 2.13.

Você está indo bem? 
Como será o seu 2015? “Deixe 
a vida me levar... ou De hoje 
em diante...? “A sabedoria do 
homem prudente é discernir o 
seu caminho.” Pv 14.8.

ULTIMATO, Revista, número 352, janeiro/fevereiro 2015, p. 03
CESAR, Elben M. Lenz, EM LETRAS GRANDES, p. 19 – Editora Ultimato.

A Igreja Batista Fun-
damental em Uberaba 
MG localizada no bairro 
Jardim Copacabana co-
memora no dia 28 de fe-
vereiro de 2015 mais um 
ano de ministério. 

O preletor será o Pr. 
Glauco Esdras da Igreja 
Batista Fundamental de 
Catalão GO. Na foto, Pr. 
Leonilson e família.

CAUCAIA CE
A Comunidade Batista 

do Conjunto Metropolita-
no - Caucaia-CE, sob a 
liderança do missionário 
Pr. José Barbosa Neto 
realizou batismo no dia 
28 de dezembro de dois 
novos irmãos que foram 
alcançados em março do 
ano passado, retirados 
das drogas e devidamente 
discipulados e integrados. 
No dia 31 de dezembro, no 
culto de ação de graças 
na vinda para 2015 houve 
testemunhos edificantes 
sobre acontecimento de 
2014 que glorifi caram ao 
Senhor.

PRIMEIRO 
ANO

No dia 10 de janeiro 
de 2015 foi realizado pelo 
Templo Batista em Vila São 
José  em São Paulo, capi-
tal, um culto de gratidão 
em virtude do primeiro ano 
do Pr. Ademario à frente 
do ministério pastoral da  
mesma. O culto foi repleto 
de gratidão, alegria  e ex-
posição dos novos desa-
fi os para 2015. O preletor 
foi o Pr André Santana 
da equipe pastoral da 
Igreja Batista Horto do 
Ypê em São Paulo SP. 
Marcaram presença ir-
mãos das igrejas: PIBB 
Jardim São Pedro inclu-
sive com o Pr. José Re-
ginaldo, e Igreja Batista 
Horto do Ypê. 

Na ocasião o Pr. Ade-
mario passou a dedicar 
tempo integral ao minis-
tério. Na foto: Danilo, Pr. 
André, Pr. Ademario e Pr. 
José Reginaldo. 
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PROEFE

Cada vez mais vemos menos testemunhos autênticos 
acerca do evangelho. São raros os casos de con-
versão genuína, onde se pode notar uma mudança 

imediata. Para alguns, a vida cristã é apenas uma qualidade 
acrescentada em suas vidas naturais. Por esta razão, a carta a 
Filemon se torna relevante, pois nela encontramos o testemunho 
de Paulo sobre uma consciência do Reino de Deus. 

Paulo escreveu esta epístola durante sua primeira prisão 
domiciliar em Roma. Ali ele aconselhou, discipulou e recebeu 
visitas de pessoas de todos os lugares. Em uma destas visitas, 
ele conheceu Onésimo, um escravo fugitivo da fazenda de File-
mon na região de Colossos. Onésimo havia fugido para Roma, 
mas ao encontrar Paulo, este lhe apresenta o evangelho e ele se 
converte. Agora, o apóstolo o envia de volta a Filemon e escreve 
a epístola destinada à igreja de Colossos e esta carta pessoal 
destinada a Filemon.

A primeira mensagem no início da epístola está na apresenta-
ção (1-3), onde podemos notar as “evidências do compromisso”. 

Algo peculiar nos escritos de Paulo é a forma como ele interli-
ga todas as etapas de suas epístolas. Paulo nunca escreveu algo 
nas introduções de suas epístolas que não tivesse um objetivo. 
Ao iniciar uma epístola, ele esperava criar alguma expectativa em 
seus leitores – um dos exemplos pode ser visto na apresentação 
de I Coríntios, onde sua intenção é defender seu apostolado - ele 
inicia dizendo: “chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo”. 

Paulo não quer que Filemon apenas receba Onésimo, mas 
que o faça através de uma consciência de pertencer ao Reino de 
Deus (v14). Para alcançar este objetivo, ele pretende construir 
uma coluna de argumentos lógicos que irão formar a consciência 
do leitor, por esta razão, a apresentação da epístola relata alguns 
adjetivos que demonstram o compromisso que havia, tanto nos 
escritores, quanto nos receptores da carta. 

A verdade para nosso aprendizado é que: “uma consciência 
do reino de Cristo exige de nós evidências de compromisso”. 
Devemos nos perguntar hoje, se há evidências de que estamos 
comprometidos com Cristo, uma vez que estamos na fé. Quero 
destacar algumas evidências de compromisso que podem ser 
aprendidas neste trecho da epístola:

1 – Evidência de compromisso envolve tudo que você é. 
Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo (v1). A carta a 
Filemon é, em minha opinião, a carta mais pessoal que Paulo 
escreveu. Nela podemos conhecer sobre sua humildade, man-
sidão, altruísmo, amizade, compaixão e outras características 
pessoais do caráter do apóstolo. Nela também são demonstrados 
seus valores éticos, eclesiásticos, culturais e teológicos. Para 
Paulo, não havia uma dicotomia entre quem ele era e a sua 
vida no reino; ele, agora, é um prisioneiro de Roma, mas sua 
consciência dizia que ele era prisioneiro de Cristo (v9) por causa 
do evangelho (v13). 

2– Evidência de compromisso envolve tudo que você tem. 
Na métrica de Paulo, o escritor, os adjetivos relacionados às 
pessoas que aparecem na apresentação não foram escolhidos 
aleatoriamente. Estão lá para destacar na mente do leitor o fato 
que não há dicotomia entre o que o cristão tem daquilo que ele é 
em Cristo. Além da igreja, cinco nomes são citados, e todos são 
qualifi cados. Paulo é prisioneiro de Cristo; Timóteo, que está com 
Paulo ao escrever a carta, é irmão; Filemon é o amado e colabo-
rador; Áfi a é irmã; e Arquipo é companheiro de lutas. 

Embora tenhamos nos acostumado a chamar todos os cris-
tãos de irmãos, nos dias de Paulo, chamar alguém de irmão era 
muito mais que uma forma de tratamento. Timóteo esteve com 
Paulo por longo tempo - desde sua segunda viagem missionária. 
Áfi a é chamada de irmã, pois certamente Paulo viu nela conversão 
genuína e o apoio que dava a Filemon e à igreja de Colossos, 
permitindo que a igreja se formasse em sua casa. 

Filemon era amado, pois demonstrava grande dedicação aos 
santos (v5) e também colaborador, pois o próprio Paulo havia sido 
benefi ciado com o apoio dele. 

Árquipo era companheiro de lutas porque Paulo reconhecia o 
seu trabalho e dedicação. Era envolvido com o ministério no pas-
toreio da igreja de Colossos (Cl 4.17). A designação “companheiro 
de lutas” pode ser literalmente entendida como companheiro de 
armas, alguém que compartilha as armas em uma guerra.  

3– Evidência de compromisso envolve tudo que você faz. A 
última etapa da mensagem inicial nos diz que, para Paulo, não 
há dicotomia entre o que você é em Cristo e o que você faz neste 
mundo. Observe que a carta a Filemon, embora fosse pessoal, seu 
conteúdo envolve uma família inteira. Filemon era um fazendeiro 
convertido pela pregação de Epafras, que foi discípulo de Paulo e 
evangelizou a região. Ao se converter, Filemon passou a ser um 
grande colaborador do evangelho; o fato de possuir escravos nos 
indica que ele tinha grandes propriedades e recursos que foram 
úteis ao evangelho naquela região. Áfi a era esposa de Filemon, 
sua casa serviu para hospedar evangelistas que doutrinaram a 
igreja. Árquipo, era o fi lho do casal - o nome “Árquipo” signifi ca 
“domador de cavalos” - o que possibilita a identifi cação de sua 
profi ssão antes da conversão. Criado em uma fazenda, foi treinado 
para este ofício, mas quando o evangelho chegou, o domador de 
cavalos passou a ser um pregador. 

Evidências de compromisso com o Reino naquilo que so-
mos, temos e fazemos é a mensagem que necessita o cristão 
atual. Uma consciência do Reino de Cristo exige de nós grande 
compromisso. 

O SBTL - Seminá-
rio Batista Teoló-
gico de Londrina 

iniciou as suas atividades no 
dia 7 de fevereiro de 2011. 
Depois de quatro anos, com 
uma média de oito alunos 
por semestre, no dia 13 de 
dezembro de 2014 acon-
teceu no Templo Batista 
Maranata em Londrina PR, 
sede do SBTL, a formatura 
da primeira turma.  

Foram três os forman-
dos, Celso Facchini. Silva; 
Rodimar Piazentin, am-
bos do TBM de Londrina e 
William Carneiro Gosh, da 

No dia 7 de fevereiro de 2015 
das 9 às 18 horas acontece na 
APEC – Aliança Pró-Evangeli-

zação de Crianças o curso Dinamizando o 
Ministério Infantil. O curso é presencial na 
sede da APEC: Rua Tenente Gomes Ribei-
ro, 216 - Vila Clementino São Paulo - SP 
(Atrás da Estação do Metrô Santa Cruz). 

No conteúdo, ideias práticas para tor-
nar o seu trabalho com as crianças dinâmi-
co, atraente e produtivo. Investimento: R$ 

Às vezes as verdades mais claras são os argumentos 
mais fortes em favor dos deveres mais difíceis.

(Matthew Henry)

A mensagem 
de Filemon

Evidências de uma consciência 
do Reino de Deus

Filemon 1-3

SBTL realiza 
primeira formatura

Igreja Batista Vitória de Londrina.  O 
pregador do culto foi o Pastor Manoel 
Aparecido de Souza, pastor do TBM e 
diretor do SBTL. A solenidade contou 
com a presença de muitos irmãos e prin-
cipalmente os familiares dos formandos.

Para os alunos e professores foram 
anos de dedicação, empenho e muito es-
tudo de ambas as partes. Para os irmãos 
do Templo Batista Maranata, uma grande 
vitória, pois, em tão pouco tempo o se-
minário passou de sonho para realidade. 
Uma conquista para a glória do Senhor.

Para os professores, que são pas-
tores, mestres e doutores, a satisfação 
de ver pessoas formadas e capacitadas 
intelectualmente e espiritualmente para 
melhor servir ao Senhor.

O corpo docente desta primeira turma 
foi composto pelos professores: Manoel 
A. Souza, Dan Douglas Johnson, Eduar-
do Johnson, Jaqueline Sgarbossa de Car-

valho, Gerri Johnson do TBM de Londrina 
PR, Donaldo Lynn Leaf da Igreja Batista 
Memorial de Cornélio Procópio PR; Jorge 
Facchini e Davi Smith da Igreja Batista 
Vitória de Londrina PR, Tiago Silva da 
Igreja Batista Moriá de Arapongas PR, 
Fridolin Janzen da Igreja Batista Calvário 
de Campo Grande MS. 

Os membros do TBM, os alunos e 
professores estão muito animados para a 
retomada do próximo ano letivo que terá 
início no dia 23 de fevereiro de 2015. A 
expectativa é que haverá entre 20 e 25 
contando os de tempo integral e parcial.

Contatos
Pr. Manoel A. Souza pelo E-mail: 

pastormanoel@tbmlondrina.org.br
Telefone: (43) 3343-4007

Rua Isabel Oliveira Lima, 133, 
Jardim Monte Belo, 

CEP 86041-500 - Londrina, PR 

CURSO NA

70,00 (para inscrições antecipadas). 
R$ 80,00 (para inscrições no dia, se 
houver vaga). As vagas são limitadas. 
Apostila inclusa.

 Inscrições pelo site até 05/02/2015 
após esta data solicite sua participação 
pelo telefone (11) 5089-6634 / 5089-
6635. Observação: Pode ser adquirida 
senha para o almoço, no dia do curso, 
por R$ 20,00. Para se inscrever: http://
apec.com.br/

A Igreja Batista Esperança em 
Vila Mariana São Paulo, Capital, 
sob a liderança do Pr. Sérgio 
Moura há alguns anos desenvol-
ve um projeto missionário cha-
mado PROEFE - Projeto Evange-
lístico de Feriado. Neste projeto, 
a juventude da igreja tem como 
missão atingir o maior número de 
pessoas com a palavra de Deus, 
no bairro ou em uma cidade que 
já tenha uma igreja construída. 
Um feriado prolongado é separa-
do para um intenso investimento 
em almas, através de evangelis-
mo de porta em porta, escolinha 
de futebol, EBF (Escola Bíblica 
de Feriado), apresentações em 
praças públicas, campeonatos 
e jogos contra times da cidade, 
entre outros. Este projeto come-
çou em 2005 na cidade de São 
Roque de Minas MG, em 2006 foi 
em Igarapava SP, 2007 Sales de 
Oliveira SP, 2008 Vargem Bonita 
MG, em 2010 Jaguariaíva PR, em 
2012 Jaboticabal SP e em maio 
de 2013 na cidade de Batatais 
SP. Cada edição do PROEFE 
envolve cerca de 50 pessoas, 
entre jovens e adultos, que se 
disponibilizam a participar. No 
ano de 2015, o PROEFE ocorrerá 
no feriado de 04 a 07 de Junho, 
e abrimos inscrições para igre-
jas que queiram se candidatar. 
As inscrições serão encerradas 
dia 15 de Fevereiro de 2015 e, 
baseado nas informações, esco-
lheremos a cidade que receberá 
o projeto. Visite o site: www.
proefe.wordpress.com e entre 
em contato com o Pr. Diogo Abel 
Henrique (na foto com a família) 
pelo e-mail: pr.diogo@ibe.org.br.

ACAMPAMENTO 
IAME

No período de 14 a 17 de 
fevereiro de 2015 o IAME - 
Instituto Agrícola do Menor 
realiza mais um acampamento 
em Dourados MS. O tem será: 
“Uns aos outros” e os preleto-
res serão os pastores: Saffyk 
Vicuna de Cuiabá MT, Israel, 
de Várzea Grande MT, Ricardo 
Leite de Campo Grande MS e 
Hudson de Dourados MS. O 
evento é promovido pela Igreja 
Batista Central de Dourados 
sob a liderança do Pr. Amilcar 
B. de Vasconcelos. Contatos: 
(67) 3424-7956 e 8119-9901.

Formandos e professores

Pr. Manoel e formandos
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Quando recebi o e-mail comunicando o 
prazo para enviar o texto para publica-
ção nesta edição do Jornal de Apoio, 

eu estava ouvindo no rádio do carro a noticia de 
que os Estados Unidos estava sofrendo desde a 
última segunda-feira, 26/01/2015, a pior nevasca 
dos últimos 20 anos, afetando dezenas de milhões 
de pessoas com ao menos sete estados do país em 
estado de emergência.

A noticia dava conta de que o trânsito local fora 
interditado. O metrô e outros meios de transporte 
público fechados por questão de segurança. Vôos 
foram cancelados. A paralisação afetou até a sede 
das Nações Unidas.

O repórter que comentava a noticia fez a 
seguinte afirmação: - “O serviço de meteoro-
logia até fez previsão sobre a nevasca, mas é 
impossível antecipar com precisão a extensão da 
nevasca, bem como os prejuízos advindos com 
ela”. Naquele instante pensei na ONISCIÊNCIA 
DE DEUS. É sobre este tema que quero refletir 
neste inicio de ano. Passamos a nossa breve 
vida fazendo planos e “previsões”. Inicio de ano 
é propicio para isso e não há nada de errado 
fazer planos, prevê realizações ao longo do ano 
que se inicia, o problema reside no fato de que 
muitas vezes, a ansiedade pelas realizações e 
a mente e o coração distantes de Deus nos faz 
esquecer da onisciência de Deus.

O Salmista afi rma no Salmo 147:5 – “Grande é 
o nosso Senhor, e de grande poder; o seu entendi-
mento é infi nito”.

Onisciência é o conhecimento completo e abso-
luto de Deus de todas as coisas, pessoas, e aconte-
cimentos. O mesmo Salmo 147 nos afi rma que Ele 
conta as estrelas do céu e as chama todas pelo seu 
nome. Que Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que 
prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir 
erva sobre os montes. O que lança o seu gelo em 
pedaços; quem pode resistir ao seu frio? Manda a 
sua palavra, e os faz derreter; faz soprar o vento, e 
correm as águas. (que tremendo!)

O homem, por mais sabedoria e conhecimento 
que adquira precisa aceitar que jamais terá controle 
absoluto de todas as coisas e acontecimentos. Pre-
cisa reconhecer que sempre será criatura e como 
tal, estará sob o controle do Criador. É fantástica 
a forma como Deus lida com a humanidade. Inde-
pendente dos nossos planos e previsões, Ele segue 
conduzindo a história, individual e coletivamente. 
E a forma como conduz levará inevitavelmente ao 
estabelecimento dos Seus propósitos para a huma-
nidade. (Aleluia!)

Podemos e devemos começar este ano fazendo 
planos, mas a sabedoria e a humildade deveriam 
nos impulsionar a fazer tais planos refl etindo nos 
ensinamentos contidos em Tiago 4:13-15: “Eia 
agora vós, que dizeis: Hoje, ou amanhã, iremos 
a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrata-
remos, e ganharemos; Digo-vos que não sabeis o 
que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa 
vida? É um vapor que aparece por um pouco, e 
depois se desvanece.

Em lugar do que devíeis dizer: Se o Senhor qui-
ser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo.”

Certamente o repórter que noticiou a nevasca 
que abateu os Estados Unidos no último dia 26 não 
considerou que há Alguém maior, que pode mudar 
qualquer previsão, que pode trazer à existência o 
inexistente. Que pelo poder da Sua Palavra criou e 
sustenta todas as coisas.

Acredito fi rmemente que se tivéssemos uma 
melhor compreensão da onisciência de Deus vive-
ríamos melhor. Com menos ansiedade. Com menos 
sofrimento. Em maior submissão à Sua vontade. 
Com maior convicção de que independente de nós, 
Ele cumprirá a sua vontade que é perfeita. Que 
possamos neste ano que se inicia dizer como o 
Salmista no Salmo 135 reconhecendo a onisciência 
de Deus: “O Senhor faz tudo o que lhe apraz, no céu 
e na terra, no mar e nas profundezas das águas.” 

Sabe por quê? PORQUE ELE É DEUS! A Ele 
seja a honra e a glória eternamente!

ANIVERSÁRIO

O Concílio Examinatório foi formado 
pelos pastores: Ricardo Marques 
de Brito, Templo Batista Vila São 

José em São Paulo SP; Cleiton Silva Souza, 
Igreja Batista Bíblica de Barretos SP; Alexan-
dre Roberto de Oliveira, Igreja Batista Bíblica 
de Barretos SP; Wilson Martins Tristão, Igreja 
Batista Bíblica de Barretos SP; Marcos R. 
Matias de Oliveira, Igreja Batista Bíblica de 
Barretos SP; Luciano Martins, Igreja Batista 
Central de Barretos SP; João Camargo de 
Vasconcelos Filho, Igreja Batista Betel em 

Dizer “Esqueça a doutrina, vamos evangelizar” é tão ridículo 
quanto uma equipe de futebol que diz “Esqueça a bola, vamos 

continuar o jogo”. (Peter Lewis)

Nos dias 24 e 25 de janeiro, 
a Igreja Batista Independente em 
São Bernardo do Campo, que 
está em fase de implantação em 
parceria entre o missionário Pr. 
Tomé Lopes dos Santos e Pr. An-
tonio Majela Pupin realizou uma 
série de Conferência,tendo em 
vista a data de sua fundação.O 
pregador ofi cial foi o Pr Benjamin 
Paul Leaf de Batatais SP. 

RANCAGUA 
CHILE

O trabalho de implantação 
da Igreja na cidade de Ranca-
gua, Chile, pelo misssionário Pr. 
Jomar de Souza teve em 2014 
um período de muitas vitórias. 
No mês de outubro a conclusão 
da plataforma, pintura e reforma 
da igreja. Nos dias 11 e 12 de 
outubro a conferência de ani-
versário, tendo como preletor 
o pastor Ramon Lara e família 
(Iglesia Bautista El Bosque). No 
mês de novembro as atividades 
foram voltadas para missões e 
renovação da Promessa de Fe. 
Mesmo em fase de implantação, 
a igreja já está apoiando sete 
projetos missionários e tem o 
alvo de crescer (A AMI exige que 
desde o início do trabalho de 
implantação de uma nova igreja 
ela comece apoiando outros 
projetos). No dia 2 de novembro 
esteve visitando o trabalho em 
Rancagua o pastor Álvaro Villa 
Blanca e família. Ele é missioná-
rio da Palavra de Vida no Chile. 
Na ocasião, um jovem chamado 
Gonzalo entregou sua vida a 
Cristo e outro jovem chamado 
Gustavo se reconciliou com o 
Senhor. Orem por uma jovem 
chamada Natasha que está se 
preparando para ir ao Palavra 
de Vida para estudar durante oito 
meses no projeto Marcos. Ela 
tem o chamado de Deus para o 
ministério. No dia 22 aconteceu 
o culto de renovação de Pro-
messa de Fe com a presença 
do pastor e missionário Ivan 
Chacon e Família. Em seguida 
Pr. Jomar foi para Manaus, Brasil 
para divulgação do seu ministé-
rio e com objetivo de melhorar 
seu sustento através da visita a 
novas igrejas. Orem pela organi-
zação jurídica da igreja. Esse é o 
desafi o de agora. Orem também 
pelos familiares do Pr. Jomar: 
Regiane, Davi e Ester Sofi a.

Onisciência 
de Deus, um 

atributo quase esquecido!

Igreja Batista Ebenézer de 
Barretos ordenou seu Pastor

Ribeirão Preto SP; Raphael Rocha 
Macedo, Igreja Batista Esperança 
em Guaíra SP; Paulo Ismael, Igreja 
Batista Bíblica de Bebedouro SP; Car-
los Alberto Moraes, Igreja Batista da 
Vitória em Batatais SP.  Para moderar 
o concílio foi escolhido o Pastor Carlos 
Alberto de Moraes e para secretário, 
o Pastor Paulo Ismael.

Tendo sido aprovado por unani-
midade dos pastores presentes, a 
igreja procedeu a ordenação pastoral 
do candidato no culto da noite com 
pregação do Pr. Cleyton Maciel. Na 
imposição das mãos, os pastores 

Mococa SP; Márcio Aparecido Martins, 
Igreja Batista Central de Olímpia SP; John 
E. Swedberg, Igreja Batista do Caminho 
em São José do Rio Preto SP; Daniel 
John Swedberg, Igreja Batista do Caminho 
em São José do Rio Preto SP; Raimundo 
José de Andrade, Igreja Batista Esperança 
Bendita em Uberlândia MG; Edson Carlos 
Paiva, Igreja Batista Regular Calvário em 
Uberaba MG; Fábio Benedito de Arruda, 
Igreja Batista Regular Calvário em Uberaba 
MG; Cleyton Maciel, Igreja Batista Boas 
Novas em Guaíra SP; Maurício Ribeiro 
de Arruda, Igreja Batista Independente de 

Daniel John Swedberg e João Camargo de 
Vasconcelos Filho oraram representando 
os demais. 

Em seguida, o Moderador do Concílio, 
Pr. Carlos Alberto Moraes convida o irmão 
Mário Augusto da Costa, membro da igre-
ja, para fazer a entrega do Certifi cado de 
Ordenação ao Pr. Dorian Anderson Soutto. 
A oração fi nal pelo novo pastor foi feita 
por outro membro da igreja, o irmão Isaias 
Florêncio da Silva. 

Continuação da página 1

Parte dos pastores no Concílio

Pr. Dorian e família
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CABO 
VERDE

No dia 31 de 
dezembro 
de 2014 a 

Igreja Batista Bíblica 
Monte Castelo em 
Campo Grande MS 
fi cou sem pastor. Por 
não se adaptar com 
a Igreja o Pr. Paulo 
César de Moura de-
cidiu desligar-se do 
pastorado. Ele próprio 
achou melhor deixar a 
igreja e tudo aconte-
ceu dentro da vontade 
de Deus e sem confl i-

O missionário Reinaldo Batista 
que trabalha na evangelização 

de presidiários através da Missão Rocha 
Eterna em Londrina PR, fez uma viagem 

CONVITE À INTERPRETAÇÃO BÍBLICA
Andreas J. Köstenberger, Richard D. Patterson
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Esta obra é um manual que utiliza o método de interpretação 
bíblica denominado “tríade hermenêutica”, o qual acessa o texto 
bíblico pelos ângulos da história, da literatura e da teologia. A 
obra é estruturada para cobrir os passos da atividade inter-
pretativa com vistas ao sermão. Ela se divide em preparação, 
interpretação e aplicação.

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas; 
os livros só mudam as pessoas.”  Mário Quintana

DICAS DE LEITURA 

Os homens, para serem verdadeiramente ganhos, 
precisam ser ganhos pela verdade.

(C. H. Spurgeon)

O missionário Pr. Junior 
Manoel Messias da Silva traba-
lhando na Cidade da Praia, Ilha 
de Santiago em Cabo Verde, 
Costa Ocidental Africana está 
grato ao Senhor pelo fato de 
terem conseguido a legalização 
da igreja conforme publicação 
do dia 15 de janeiro de 2015 
no Diário Ofi cial. O irmão Fábio 
está à frente do trabalho de re-
forma do espaço de reuniões da 
igreja e provavelmente quando 
os irmãos estiverem lendo esta 
matéria eles já terão terminado 
a pintura e estarão se reunindo 
ali. A próxima etapa é abrir uma 
conta bancária em nome da 
Igreja da Bíblia. Depois será 
a etapa de construir o próprio 
templo.

JUNQUEIRO-AL

Nos dias 20 e 21 de dezem-
bro de 2014, o departamento 
dos jovens Filhos de Sião da 
Igreja Batista Bíblica em Jun-
queiro AL, sob a l iderança 
do Pr. Lourinaldo, comemo-
rou  seu 13º aniversário tendo 
como tema: “Desperta, ó tu 
que dormes” (Éfesios 5.14). O 
evento teve como pregador o 
missionário Thiago que se fez 
acompanhar de sua esposa 
Jaqueline. Atualmente o casal 
está ajudando o Pr. James Nash 
em Caruaru PE, mas em breve 
estarão de mudança para a ci-
dade de Bezerros PE. Contato: 
(082) 9162-7984 (Claro) ou e-
-mail:lourinaldoalves@live.com.

CATUTIBA

A Primeira Igreja Batista 
Independente em Catutiba MG, 
Vale do Jequitinhonha sob a 
liderança do Pr. Sebastião Pi-
nho de Passos está iniciando 
2015 com planos de ampliar a 
visão missionária. Para contato 
com Pr. Sebastião use o e-mail: 
familiapassoscatutiba@hotmail.
com.

A pergunta aqui é: são poucos os que são salvos? 
E a resposta de Jesus é: “esforçai-vos por entrar”, 
ou seja, não pense em quem ou em quantos são 

salvos, mas em se você é ou não um salvo. Romanos 14.12, 
diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você 
tem pensado nisto? Ser um salvo é algo importante para 
você? Mas alguém poderia perguntar: salvo do que? Salvo 
da condenação e da escravidão do pecado. O pecado é a 
transgressão da vontade de Deus expressa na sua Palavra, 
a Bíblia, e escrita em nossas consciências. O pecado domina 
o pecador e o leva a perdição eterna. Diz a Bíblia que cada 
um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria 
cobiça, pelo desejo, pelo gosto pelo pecado. De modo que o 
não salvo vive nos braços do pecado. Já o salvo, embora não 
esteja livre da possibilidade de pecar, está livre da obrigação 
de pecar, do corriqueiro hábito de viver na prática do pecado. 
I João 3.9, afi rma que aquele que creu em Jesus não vive 
na prática do pecado. Ao se arrepender e confi ar em Jesus 
ele foi salvo da condenação e do domínio do pecado. Foi 
salvo da condenação do pecado para continuar sendo salvo 
da infl uência do pecado. Entrou no caminho para andar no 
caminho. E o caminho é estreito.

A ordem de Jesus ante a pergunta: são poucos os que 
se salvam? É esforçai-vos. Não signifi ca que você possa 
merecer o céu por causa dos seus esforços, pois a salvação 
só é possível mediante a fé na obra que Jesus fez por nós 
na cruz (Efésios 2.8,9). Mas, esforçai-vos no texto de lucas 
13, é a palavra porfi ar com o sentido de que há uma luta no 
íntimo de cada um naquele momento da vida no qual você é 
chamado para decidir entre a porta estreita do reino de Deus 
e a porta larga do pecado e da perdição eterna. Nesta hora 
há uma luta contra o orgulho de admitir os pecados e se ar-
repender, uma luta contra o nosso gosto natural pelo prazer 
do pecado, uma luta contra o medo de enfrentar o mundo e 
a opinião dos amigos. E há uma luta contra todos os esforços 
de Satanás que procura ridicularizar a Palavra de Deus e ao 
mesmo tempo colocar diante de você as supostas vantagens 
de um viver sem compromisso com Jesus. Por causa disto 
Senhor disse que muitos procurarão entrar e não poderão. 
Estes são aqueles que ouvem, ouvem, rodeiam, rodeiam em 
frente à porta mas não entram. Nunca se comprometem. Na 
luta entre a vontade de Deus e a vontade de pecar, o prazer 
carnal venceu. Trocaram a eternidade pelo aqui e agora. E 
só muito tarde, quando o voltar atrás não for mais possível, é 
que irão ver o quão tola foi esta decisão. 

Sim meu amigo há uma luta pela sua alma e por anos a 
fi o você tem escutado a voz de Deus, através da pregação 
do evangelho dizendo: arrependei-vos pois e convertei-vos. E 
você sabe que isto é um chamado a uma mudança de rumo 
na sua conduta, é um chamado a entregar-se à vontade de 
Deus. Mas a carne, o mundo e o Diabo não querem te perder. 
Eles também te chamam. E quem está vencendo esta luta? 
Talvez a muito tempo você está ouvindo o evangelho e até 
indo a igreja, mas será que pode dizer que entrou pela porta 
estreita? Você está indo para o céu? Se está, como vai a sua 
viagem, o que você tem visto pela janela? Será que eu posso 
dizer que estou indo para o céu se na janela do meu ônibus o 
que eu vejo são as placas do inferno, são as baladas, shows, 
palavras imorais, irreverência, bebidas, drogas, defraudação 
no namoro, pornografi a, orgias sexuais, gritarias, ciúmes, 
invejas, rebeldia, mentiras, desonestidades?

Eu creio sim na segurança da salvação, mas como pastor 
eu não quero nunca ser culpado de dar às pessoas uma falsa 
esperança de que é possível ter um relacionamento verda-
deiro com Deus mantendo as mesmas buscas de satisfação 
de desejos carnais e atitudes contrárias aos princípios clara-
mente estabelecidos por Deus em sua Palavra. Nestes dias 
pós-modernos aumenta-se o número daqueles que dizem ter 
professado a fé cristãos quais frequentam igrejas evangélicas, 
mas vivem no caminho largo do inferno. Esquecem ou não 
lhes foi dito que a conversão não é apenas entrar pela porta, 
mas é também andar pelo caminho (“pelos frutos os conhece-
reis”. Lc.6.44). O verbo crer, como encontrado em João 1.12, 
o qual segundo o texto, conduz à salvação, é um particípio 
presente ativo, indicando a necessidade de perseverança no 
crer. De modo que a fé salvífi ca é aquela na qual a pessoa 
continua crendo.

Desta forma, se você está indo neste caminho estaremos 
vendo as suas pegadas junto às de Jesus. A sua palavra é: 
“vinde a mim, e aprendei de mim”. Se você está aprendendo 
dele suas pegadas serão vistas rumo às águas do batismo, 
serão vistas meio àqueles que falam espontaneamente das 
coisas concernentes ao reino de Deus, meio àqueles que de 
fato são atraídos para um viver piedoso, meio àqueles cuja 
satisfação maior é a paz com Deus. Você já entrou pela porta? 
Quanto tempo será que você ainda tem? 

Muitos 
procurarão entrar

 e não poderão
Lucas 13.22-28

FOGO NO SEU PÚLPITO
Robert G. Delnay
Editora Batista Regular
www.editorabatistaregular.com.br
Este livro é fruto do desejo que o autor tem de ver homens 
que preguem com paixão. Robert escreveu para homens 
que se infl amam com a pregação e não para pregadores 
que são como “técnicos de púlpito”. Para ele o pregador não 
é ator nem técnico, mas um “profeta de Deus” que sente 
profundamente a verdade que está transmitindo.

O DEUS DE DAWKINS
Alister McGrath
Shedd Publicações
www.sheddpublicacoes.com.br
Um confronto crítico com a visão de mundo de Dawkins com a 
intenção de perguntar se a agressividade de seu ateísmo está 
fundamentada nos argumentos que ele apresenta. McGrath 
encoraja uma investigação sobre o lugar das ciências naturais 
e da cultura em que vivemos, com base nos textos publicados 
por Dawkins.

Monte Castelo tem 
Nova Diretoria

O irmão Ricardo está na igreja desde 
1996 e foi batizado em 1997 e vem ser-
vindo ao Senhor nesta igreja. Formou-se 
no Instituto Itinerante de Teologia criado 
pelo missionário Gary Tomberlin e neste 
momento de transição apoia a igreja nas 
pregações. 

Orem pela diretoria e pela sucessão 
pastoral da Igreja Batista Bíblica Monte 
Castelo neste ano de 2015.     

tos ou ressentimentos. 
No dia 14 de dezembro de 2014 

foi eleita uma nova diretoria. Na foto, 
da esquerda para direita, Roberto (Te-
soureiro), Jorge (Secretário), Ricardo 
(Presidente), Frans (Vice Tesoureiro), 
Dimas (Vice-presidente), faltando 
apenas o irmão José Roberto (Vice Se-
cretário) que não pode estar presente 
na ocasião. 

Rocha Eterna no Paraná
a Curitiba PR em novembro de 2014. Um 
dos objetivos foi visitar o ex-presidiário 
Leonilson que, apesar das difi culdades 
para retornar ao convívio social, depois 
de anos reclusão, tem demonstrado plena 
alegria no Senhor por servi-lo juntamente 
com sua esposa através da Igreja Batis-
ta Maranata. Leonilson é um exemplo 
vivo do que o Senhor tem feito na vida 
de muitos que se convertem através da 
evangelização nos presídios. 

Em Dezembro, 15 prisioneiros acei-
taram a Jesus Cristo como Salvador nos 
cultos realizados nos três presídios onde 
Reinaldo trabalha com frequência. Orem 
pelo Pr. Reinaldo, Aline, Priscila e Camila. 

Endereço Atual: Pr. Reinaldo Batista 
- Rua Izabel de Oliveira Lima,130 Bairro: 
JD. Monte Belo – CEP 86041-500 Londri-
na PR. Telefone Residencial: (43) 3343-
5095; Claro (43) 8808-2033; VIVO (43) 
9156-3972. E-mail: reinaldoroabrasil@
gmail.com.
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Daquele dia em diante, 
o jovem João começou 
a mudar o rumo de sua 

vida e decidiu abandonar os seus 
sonhos de tomar conta da fazenda 
do seu pai, e trabalhar na lavoura 
de Deus como um pastor. Em 1968, 
depois de formar da Universidade 
de Wisconsin em agronomia, João 
matriculou-se em um seminário 
para estudar teologia e se preparar 
para o ministério.

Próximo de onde João vivia 
e estudava Deus também estava 
preparando para ele uma ajuda-
dora. Joyce nasceu no dia seis de 
janeiro de 1945 numa pequena 
cidade em Wisconsin chamada 
Marrianette. Ela nasceu juntamen-
te com sua irmã gêmea, Janet. 
Depois vieram mais dois irmãos 
para completar sua família.

Joyce teve a oportunidade de 
crescer num lar cristão, mas não 
aceitou a Cristo até aos 16 anos de 
idade.  A sua família mudava muito 
de cidade em cidade, pois seu 
pai era um comerciante e estava 
sempre adquirindo novas lojas.  
Depois de concluir o segundo grau, 
Joyce entrou numa faculdade para 
estudar enfermagem, ao mesmo 
tempo em que frequentava um 
Instituto Bíblico que era localizado 
na mesma igreja do seminário em 
que João Raehl estudava.  Em se-
tembro de 1968, os caminhos dos 
jovens João e Joyce se cruzaram.  

Eles se conheceram numa 
quarta-feira na Igreja Batista em 
Minneapolis, MN e no Natal daque-
le mesmo ano, João pediu Joyce 
em casamento. Eles se casaram 
no dia 21 de junho de 1969, depois 
de nove meses de namoro. Perma-
neceram em Minneapolis depois do 
casamento até que João terminas-
se o seminário. Em dezembro de 
1970, a Igreja Batista em Spooner, 
WI chamou João para ser o seu 
pastor e ali fi caram até 1973. O 
casal fi cou muito feliz, pois iriam 
morar perto da fazenda dos pais de 
João e também dos pais de Joyce. 
Assim, no dia 5 de maio de 1972, 
João foi ordenado ao pastorado 
na Spooner Baptist Church em 
Spooner, Wisconsin. No dia 15 de 
janeiro de 1971, nasceu o primeiro 
fi lho, Jeffrey John Raehl. No dia 11 
de março de 1972, nasceu Carolyn 
Marie Raehl. 

Em julho de 1973, Pr. João e 
sua esposa participaram de um 
acampamento familiar em Chetek, 
WI.  O pregador naquela semana 
era um jovem missionário chamado 
Roberto Doolittle. Trabalhava em 
Cuiabá MT, no Brasil. Em uma 
das noites daquele acampamento, 
Pr. João perguntou à sua esposa 
Joyce: “Não seria ótimo se Deus 
nos chamasse para ser missioná-
rios no Brasil?” Joyce olhou para 
ele e disse: “Eu estava pensando a 

BOQUIM SE

Toda minha teologia está reduzida a este círculo restrito: 
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores.

(Archibald Alexander)

Davi brincou com o 
pecado e a sua vida 
nunca mais foi a mes-

ma. Depois da queda, só declínio. 
A questão do pecado deve ser 
tratada como prioridade na vida 
do crente. Prioridade, porque é 
uma exigência de Deus e também 
resulta no bem estar. 

O fato de que todos vamos 
morrer é uma realidade, se Cristo 
não voltar enquanto estivermos 
vivos. Existem vários tipos de 
morte. Alguém pode morrer das 
mais variadas ocorrências da 
vida humana, das quais todos 
estamos sujeitos. Mas, existem 
as mortes provocadas pelo pe-
cado. Vida de pecado sexual 
promíscua, drogas, bebedeira 
podem ter como consequência a 
morte física.

A morte moral é outra con-
sequência do pecado. Depois 
de três mil anos, a vida do rei 
Davi é lembrada como a de um 
homem que alcançou a miseri-
córdia de Deus, mas nunca mais 
foi um homem confi ável, tendo 
negada da parte do próprio Deus 
a construção do templo (1Reis 
5.1-3). Deus deu esse privilégio 
a Salomão (1Reis 5.4-5). 

Alguém poderia dizer: “Deus 
o perdoou”. É verdade. Deus re-
almente o perdoou. Mas o fato de 
Deus ter perdoado, não signifi ca 
que a qualifi cação foi recuperada. 
Ela morreu. Isso também aconte-
ceu com Moisés (Deuteronômio 
32.51-52).

Existe a morte da qualifi ca-
ção. Muitos perdem oportunida-
des porque a sua qualifi cação um 
dia foi manchada por deslizes. Na 
vida cotidiana, você pode aspirar 
ser um juiz ou um policial, mas se 
você já foi envolvido em algum 
processo criminal, jamais terá a 
qualifi cação que tanto almeja. O 
perdão, no caso de pecado, ou o 
cumprimento da pena, no caso da 
justiça dos homens, não devolve 
a qualifi cação.

Portanto, o pecado sempre 
traz consequências de morte. É 
o pai ou a mãe que um dia adul-
terou e seu bom relacionamento 
com os fi lhos morreu. Jamais vol-
tará a ser o mesmo. Trata-se de 
um sentimento de vergonha que 
jamais se apagará (Provérbios 
6.32-33).

O pecado deve ser evitado 
para que não soframos seri-
íssimas consequências. Não 
seremos tentados acima di que 
podemos suportar. Portanto, 
busquemos em Deus forças para 
vencer as tantas tentações e para 
sairmos ilesos das consequên-
cias que podem levar à morte 
física, moral e da qualifi cação.

Senhor: “Não nos deixes cair 
em tentação; mas livra-nos do 
mal, porque teu é o reino, o poder 
e a glória para sempre. Amém!” 
(Mateus 6.13). 

Pr. Guaraci de Jesus, tra-
balhando na implantação de 
uma igreja em Boquim SE, tem 
muito a agradecer ao Senhor 
pelas bênçãos recebidas em 
2014. Para 2015 os desafi os são 
grandes e inclui a compra de um 
terreno para edifi cação do local 
de culto para a igreja. Orem pela 
Hellena Rosa, a nova herdeira da 
família. Ela teve alguns proble-
mas, mas agora está bem. Orem 
também de modo especial pelos 
novos convertidos Tiago, Júnior 
e Erdenia.

IAME

Em 2014 aconteceram mui-
tas mudanças no IAME, devido 
às exigências legais. O Pastor 
Amilcar Bragança Vasconcelos 
assumiu a coordenação interna 
do IAME no meio do ano, pois o 
irmão John não podia continuar 
exercendo a função de coorde-
nador e assistente social. Além 
disso, o IAME conseguiu avançar 
também fi nanceiramente neste 
ano quitando um refi nanciamento 
no banco e as parcelas de débi-
tos federais que estavam sendo 
pagas. Assim, o IAME entrou 
2015 com as contas em dia. 
Para este ano há um défi cit e, 
portanto, a necessidade de mais 
contribuições mensais. Além das 
adequações legais há o constante 
desafio de educar as crianças 
pregando a elas o evangelho. No 
fi nal de novembro foi realizada 
a assembleia ordinária onde foi 
eleita a nova diretoria que fi cou 
assim constituída: Presidente: 
John; Vice Presidente Manoel; 
Tesoureiro Arlindo; Segundo Te-
soureiro, Ademilson; Primeira Se-
cretária Rute; Segundo Secretário 
Henrique. Orem pela diretoria e 
pelos trabalho de 2015.

TRÍPLICE 
FRONTEIRA

O missionário Lorenzo Laura 
Tipo realizou no mês de dezem-
bro de 2014, o batismo de quatro 
novos irmãos na congregação 
Batista de 18 de Novembro, obra 
iniciada pelo obreiro Paulo de 
Buyuyo. Para o ano de 2015, o 
pastor Lorenzo tem novos alvos 
para serem alcançados no Pro-
jeto Tríplice Fronteira. Haverá um 
retiro espiritual durante o carnaval 
em Buyuyo, reunindo três con-
gregações: Cobija, Buyuyo e 18 
de Novembro. O tema é: “VOCÊ 
DECIDE”.  

Família Raehl, 40 anos de Brasil

mesma coisa!” Naquele momento, 
confi rmaram o chamado de Deus 
para abandonar os Estados Unidos 
e seus familiares e mudar para o 
Brasil para ajudar o Pr. Roberto na 
obra missionária em Cuiabá MT.  

Os pais da Joyce fi caram muito 
felizes, pois sabiam a importância 
da obra missionária, mas os pais 
do Pr. João, que não eram salvos, 
não podiam entender porque o fi lho 
estaria abandonando a fazenda que 
seu pai ainda estava guardando 
para ele. Mas o casal decidiu obe-
decer a ordem de Deus e começou 
a levantar sustento para deixar os 
EUA rumo ao Brasil como missio-
nários.  Pouco tempo depois, no 
dia 5 de outubro de 1973, nasceu 
a fi lha caçula do casal, Sharon Joy 
Raehl. Vieram para o Brasil através 
da Baptist International Mission Inc. 
de Chattanooga, Tennessee.

No dia 3 de fevereiro de 1975, 
Pr. João, com a esposa Joyce e 
seus três fi lhos pequenos embar-
caram em um voo em Minneapolis, 
dizendo adeus à neve e gelo de 
Minnesota e aos seus pais e irmãos, 
rumo ao calor de Cuiabá, no Bra-
sil. No dia 4 de fevereiro de 1975 
chegaram em São Paulo, onde 
permaneceram por volta de um 
mês, e depois pegaram um ônibus 
para Cuiabá, MT sem falar quase 
nada de Português. Em Cuiabá, 
moraram com diferentes famílias 
de missionários até que compraram 
uma casa no bairro Concil onde mo-
ram até hoje. Nos primeiro meses 
em Cuiabá, enquanto estudavam o 
português, ajudaram na Igreja Batis-
ta Independente de Jardim Leblon, 
bairro que na época era conhecido 
por Barro Duro.  

Em 1976, Pr. João e sua família 
começaram a realizar cultos no lar 
com alguns vizinhos e pessoas 
do Bairro na quarta-feira.  Em um 
programa de Natal, reuniram 150 
pessoas espremidas em casa! Foi 
quando Pr. João percebeu a neces-
sidade de comprar um terreno para 
construir um prédio próprio para a 
igreja. Conseguiu comprar um terre-
no no bairro Araés onde edifi caram 
a igreja que ali permanece até hoje.  

Em 1977, cavaram o primeiro 

buraco para a construção da Igreja 
Batista Independente em Araés. To-
dos que congregavam ajudaram na 
construção, ate a Dona Joyce como 
pintora de paredes. O culto de inau-
guração do templo foi em novembro 
de 1978 com o auditório lotado.  O tra-
balho em Araés foi se desenvolvendo 
com muitos sendo salvos, estudos, 
discipulados e batismos realizados. 

Em 1986, o bairro do CPA esta-
va fl orescendo, e muitos membros 
da igreja em Araés para lá se mu-
daram. Como se tratava de uma 
área nova e muito grande e não 
muito distante de Araés, Pr. João 
decidiu iniciar uma nova igreja 
que passou a denominar-se Igreja 
Batista Fundamental em CPA.

Pr. João continuou como pastor 
da igreja em Araés até 1993 quando 
sentiram que era a vontade de Deus 
para começar uma obra no Jardim 
Florianópolis.  Um terreno foi com-
prado e a Igreja Batista Maranata em 
Jardim Florianópolis foi formado onde 
Pr. João e D. Joyce estão até hoje. 

Alem do trabalho missionário 
e pastoral, o casal Raehl sempre 
esteve envolvido no ministério de 
acampamentos, institutos bíblicos, 
aconselhamento de pastores, e 
atualmente serve na diretoria das 
MBIB – Missão Batista Internacio-
nal Brasileira.

Todos os fi lhos do Pr. João e 
Dona Joyce casaram-se e estão 
servindo a Deus onde residem.  Jeff 
casou com Kristina e moram em 
Waseca, MN e não tem fi lhos. Ca-
rolina casou-se com Bryan Surrett, 
e eles estão morando em Waterville, 
MN, e tem planos de vir para o Brasil 
como missionários. Eles têm quatro 
fi lhas, Alyssa de 15 anos, Kayla de 
13 anos, Kelsey de 11 anos e Sabri-
na de 8 anos. Saron casou-se com 
Francisco e moram em Cuiabá aju-
dando Pr. João na obra em Jardim 
Florianópolis.  Eles têm três fi lhos, 
Mateus de 9 anos, Alexander de 7 
anos, e Isabella de 5 anos.

E o que aconteceu com a fa-
zenda do pai do Pr. João?  Depois 
de esperar muitos anos para o 
fi lho voltar para os EUA, o seu pai 
desistiu e vendeu a fazenda que 
hoje está abandonada. 

Ordenação pastoral cinco de maio de 1972 
Spooner Baptist Church em Spooner, Wisconsin, EUA 
onde pastoreou de 1970 a 1973.
Igrejas fundadas pelo Pr. John Raehl:
Igreja Batista em Araés
Igreja Batista Fundamental em CPA
Igreja Batista Maranata Jd. Florianópolis

Formação do Pr. John
1967 - Bacharel em Ciências de Agronomia  
Wisconsin State University em River Falls, Wisconsin, EUA.
1971 -  MDiv - Central Baptist Seminary em Minneapolis, Minnesota
1995 - DMin - Central Baptist Seminary em Minneapolis, Minnesota.

Formação Dona Joyce
1967 Deaconess Hospital School of Nursing em Minneapolis, Minnesota.
1971 Fourth Baptist Bible Institute em Minneapolis, Minnesota

O pecado mata!
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CALVINISMO X ARMI-
NIANISMO

Este é um debate que 
só terminará no céu. A luta 
difícil do cristão deve-se 
ao seu modo de pensar 
que é diferente do modo 
de Deus. Pensamos linear 
ou circularmente sobre um 
Deus que é transcendente. 
Talvez seja por isso que 
uma criança é capaz de 
entender o que o pensar 
teológico precisa debater 
geração após geração. 

SOBERANIA DE DEUS
Deus é soberano. Sim-

ples assim! Mas todas as 
discrepâncias dos debates 
teológicos giram em torno 
das nossas deduções e 
incompreensões do que 
isso realmente seja.

JOÃO HUSS
Nascido em Husinec, 

na Boêmia em 1369, Jan 
Husinecký adotou para 
uso a abreviação “Hus”. 
Em latim, Johannes de 
Hussinetz. Sua extensa 
obra escrita concedeu-lhe 
um importante papel na 
história literária checa. 
Ainda hoje sua estátua 
pode ser encontrada na 
praça central de Praga, 
a Praça da Cidade Velha. 
Seguidor das ideias de 
John Wycliffe (1328-1384) 
Huss fez surgir um movi-
mento que fi cou conhecido 
por hussitas. Por pregar 
o evangelho, tornou-se 
herege para o papa, foi 
excomungado em 1410 e 
condenado pelo Concílio 
de Constança. Sua execu-
ção na fogueira aconteceu 
no dia 6 de julho de 1415. 
Morreu lentamente can-
tando um hino de louvor 
a Deus.

MIGUEL SERVETO
Nascido em 1511 em 

Aragão, na Espanha, seu 
nome de família era Micha-
el Villanueva. Serveto, foi o 
nome por ele adotado. Em 
francês transformou-se em 
Servet, e em latim, Serve-
tus. Médico brilhante foi 
precursor na descoberta 
da circulação sanguínea. 
Pregador ousado ansiava 
pelo retorno à fé simples. 
Além da medicina estu-
dou teologia e hebraico 
numa época conturbada 
pela Reforma de Lutero. 
Sua difi culdade era com a 
doutrina da trindade. Nos 
dias de Calvino acabou 
preso e julgado por um 

PORTA ABERTA

No período de 14 a 17 de julho 
de 2015, no Hotel Fonte de 
Santa Tereza em Valinhos 

SP, será ministrado o Seminário “Fi-
nanças na Igreja e as Leis”. O objetivo 
do seminário é preparar os pastores, 
tesoureiros e demais pessoas ligadas 
à administração das nossas igrejas, 
sobre as mudanças na legislação e as 
exigências contábeis. 

O curso é apostilado e bem detalhado 
para que sirva como uma espécie de 
manual para facilitar o entendimento dos 
interessados. O preletor será o Pr. Ednilson 

Não tenho o menor interesse em uma 
teologia que não evangelize.

(James Denney)

tribunal calvinista sendo 
condenado a morrer na 
fogueira em Champel, nas 
proximidades de Genebra 
no dia 27 de outubro de 
1553. Foi queimado vivo 
em fogo lento.

E HOJE?
Atualmente as foguei-

ras são mais de vaidades 
do que de chamas como 
nos dias de Huss e Serve-
to. Mas a frieza dos julga-
mentos nos tribunais reli-
giosos continua inalterada. 
Ainda há pessoas que se 
julgam à altura de estabe-
lecer dogmas baseados 
na lógica aristotélica como 
se fosse interpretação das 
Escrituras. As vítimas são 
condenadas a viverem 
como ignorantes de ver-
dades transcendentes que 
só a alguns é revelada. A 
forma de “execução” mais 
usada é o “sarcasmo”.

SILOGISMO
Tanto a ciência quanto 

a fi losofia e a teologia 
cometeram graves erros 
por se utilizarem da abor-
dagem de raciocínio de-
dutivo. Na teologia temos 
verdadeiras aberrações 
doutrinárias resultantes de 
elaborações que partiram 
de raciocínio dedutivo. O 
silogismo se utiliza da lógi-
ca dedutiva, um processo 
de raciocínio que inclui 
deduzir fatos específi cos 
de fatos gerais. O resul-
tado será sempre uma 
construção não bíblica. 
Foi essa lógica silogística 
agostiniana que levou o 
catolicismo a estabelecer o 
seguinte dogma: Se Maria 
era mãe de Jesus; e Jesus 
é Deus; então Maria é a 
mãe de Deus. Há sistemas 
doutrinários dogmatizados 
sobre o silogismo e cada 
pequeno detalhe depende 
do outro.

“ARMINIANISTA”
Como não discrimino, 

no meu círculo de colegas 
há arminianos e calvinistas. 
De um colega de ministério, 
que pensa como eu, ouvi 
a seguinte declaração: 
“Sou um ARMINIANISTA!” 
Como percebesse que eu 
estava com uma interroga-
ção estampada nos olhos, 
explicou: “Isso mesmo, 
sou uma ‘mistura herética’ 
de arminiano e calvinista. 
Quando evangelizo sou ar-
miniano; quando teologizo, 
sou calvinista”.

O missionário Joel Ribeiro 
trabalhando nos presídios atra-
vés do Projeto Porta Aberta com 
apoio de sua família teve um ano 
produtivo em 2014. Não faltaram 
lutas, mas as vitórias glorifi cam o 
Senhor. O trabalho de evangelis-
mo nas prisões do Rio Grande do 
Sul tem sido muito abençoado. 
Em 2014 foram alcançadas mais 
de 500 almas, mais a distribuição 
de Bíblias, folhetos e estudos 
bíblicos. As visitas aos são reali-
zadas toda terça, quarta, quinta 
e sábado. Em novembro o mis-
sionário Joel Ribeiro juntamente 
com o Pr. Cirineu Boff da Primeira 
Igreja Batista Bíblica de Canoas, 
mais o Pr. Gordon Wilkey da Sou-
thland Baptist Temple, Paducah, 
EUA, e o irmão Marcos Borges 
se reuniram com o Prefeito de 
Porto Alegre, José Fortunati 
com a fi nalidade de apresentar 
o projeto para ajudar os homens 
e mulheres que querem ter uma 
nova vida na sociedade. Orem 
por este projeto e para que 
através desta reunião portas se 
abram. No dia 25 de dezembro 
de 2014, ao chegar ao Presídio 
central em Porto Alegre RS, o 
missionário Joel foi surpreendido 
com uma justa homenagem: um 
diploma de reconhecimento pelo 
seu trabalho de evangelismo no 
Presídio. Joel está fi liado à AMI e 
o alvo é expandir o projeto Porta 
Aberta para todo o Brasil.

CURSO SUPERA
A Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) juntamen-
te com a Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas (SENAD) 
realizou em novembro de 2014 
a inscrições para a 7ª edição do 
Curso SUPERA - 10 mil vagas 
e para a 3ª edição do curso Fé 
na Prevenção - 15 mil vagas. Os 
cursos são totalmente gratuitos 
e visam capacitar profi ssionais 
das áreas da Saúde e Assistên-
cia Social e líderes religiosos 
ou de movimentos afi ns (Fé na 
Prevenção), para identifi cação e 
abordagem dos usuários de álco-
ol, crack e/ou outras drogas, com 
a apresentação de diferentes mo-
delos de prevenção, intervenção 
e encaminhamento. Os cursos 
são oferecidos na modalidade 
de Educação a Distância (EaD) 
e tem a duração de três meses. 
Os alunos que concluem o curso 
recebem certifi cado de extensão 
universitária emitido pela Uni-
versidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP). Os alunos recebem 
o material didático no ende-
reço residencial e têm acesso 
às novas tecnologias de EaD, 
incluindo Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, portal específi co 
do curso, acompanhamento por 
tutores especializados e telefonia 
gratuita para dúvidas e orienta-
ções. Visite os sites: http://www.
fenaprevencao.senad.gov.br;
http://www.supera.senad.gov.br;
www.supera.senad.gov.br

Farto Batista da equipe pastoral da PIBA 
em Atibaia SP. 

As leis do nosso país exigem o apri-
moramento na administração em nossas 
igrejas e o palestrante, além do conhe-
cimento tem a prática no exercício deste 
ministério tão importante. 

A AMI incentiva os pastores e demais 
pessoas ligadas às áreas administrativas 
das igrejas e missões a participar deste 
seminário com seis horas de carga 
horária realizado nas três manhãs do 
congresso. Para se inscrever entre no 
site: www.missaoami.com.br.

As Igrejas e as Leis

PRÓLOGO
O amor, coluna vertebral da fé cristã, é a principal 

vítima nos embates ideológicos (ou seriam ilógicos?) 
entre calvinistas e arminianos.

EPÍLOGO
Calvinistas e arminianos são meus irmãos em Cristo. 

Equívocos não são necessariamente heresias. 
Os que militam pela obra missionária e pela 

evangelização dos perdidos estão cumprindo o 
propósito da Igreja. Sigamos em frente!
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Espaço Final

Pr. Fer-
nando 
L i m a 

e famíl ia, tra-
b a l h a n d o  n a 
Venezuela tem 
muitas bênçãos 
para relatar. Em 
El Palmar, es-
tão preparando 
oito novos con-
vertidos para o 
batismo para o 
período do car-
naval, onde vá-
rias famílias se 
reunirão para um 

Trabalho missionário 
na Venezuela

os alunos internos no mês 
de setembro. As casas para 
alunos solteiros têm o custo 
de R$ 5.000,00. Já há a do-
ação de três destas casas e 
necessidade de construir ao 
menos cinco neste ano. As 
casas para alunos casados 
têm o custo de R$ 7.500,00 
e ainda não há nenhuma 
doação para elas. O desejo 
é construir ao menos sete 
dessas casas, pois é grande 
a demanda de alunos casa-
dos que desejam ingressar 
no internato. 

Dois dos alunos do Se-
minário, Oswaldo e Rosaura, 
são médicos. Esses irmãos, 
há três anos, têm uma clíni-

ca que vem abençoando a 
vida do povo de Deus. Foi 
nessa clinica que Lany teve 
Gabriel. Eles têm um ambi-
cioso projeto de construir um 
hospital que seja referência 
nacional, onde o setor priva-
do cobrirá os custos do setor 
público (ministerial), com 
a fi nalidade de abençoar a 
vida de irmãos que não tem 
condições de arcar com des-
pesas médicas. Hoje, todos 
os pastores e familiares na 
região do seminário estão 
cobertos com atendimento 
gratuito nesta clínica. 

Contato: e-mail: 
fernando_limah@hotmail.

com

almoço. O trabalho em Ma-
capaima segue fi rme e conta 
com a assistência de alunos 
do seminário e dois deles 
tem transporte para ajudar a 
levar pessoas. Para o minis-
tério é uma grande bênção. 
Este trabalho é realizado aos 
domingos a tarde, após o 
trabalho de El Palmar. 

Depois de um mês de 
férias, já voltaram as aulas 
no Seminário e a novidade 
é que há mais quatro ma-
triculados chegando a 18 
alunos para este semestre. 
O projeto de construção já foi 
elaborado por um arquiteto e 
está em construção as duas 
primeiras casas para receber 




