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Durante as sole-
nidades do culto 
de celebração 

dos 40 anos de fundação da 
Igreja Batista Independente 
de Ribeirão Preto no dia 11 
de abril de 2015, o seu mis-
sionário fundador, Dr. James 
William Rose, recebeu das 
mãos do vereador Dr. Cícero 
Gomes da Silva o Título de 
Cidadão Ribeirão-pretano. 
Esta emblemática home-
nagem proporcionada pela 
cidade de Ribeirão Preto SP, 
expressou em si um gesto 
de amor e gratidão que um 
número de outras cidades 
impactadas pela vida do Pr. 
Jaime, como ele é afetuosa-
mente conhecido, eventual-
mente desejaria fazer. 

Após formar-se da Uni-

Antioquia é um 
projeto Batista In-
dependente que 

visa a implantação de novas 
igrejas em território nacional 
e mundial. Há pouco mais 
de dois anos, um grupo de 
pastores da região de Ri-
beirão Preto, SP, se uniu à 
Igreja Batista Independente 
de Serrana para apoiá-la 
financeiramente na funda-
ção de uma congregação na 
cidade de Serra Azul. Assim 
sendo, Antioquia não inicia 
igrejas. Apenas contribui 
financeiramente com a igreja 
mãe que o esteja fazendo. 
Também não se trata de uma 
associação de igrejas, mas 
de pastores cujas igrejas 
contribuem financeiramente 
com este projeto. Os valores 
são mensais e a quantia fica 
a critério de cada igreja local. 

Com este apoio finan-
ceiro, a Igreja Batista Inde-
pendente de Serrana está 
conseguindo estabelecer 

Partiu para glória aos 
62 anos de idade, 
no dia 24 de abril 

de 2015, o missionário batista 
estadunidense Calvin Gene 
Gardner, enviado ao Brasil 
pelo Templo Batista em Woos-
ter (EUA). O sepultamento 
ocorreu às 15 horas do dia 25 
em Presidente Prudente SP.

Calvin deixou viúva a 
senhora Peggy, com quem 
estava casado desde 1977 
e cinco filhos: Benjamin 
(1980), Charity Darlene 
(1981), Joy Ellaina (1983), 
Daniel Aaron (1985) e David 
Creten (1987).

Trabalhando como mis-
sionários por 37 anos aqui 
no Brasil desde 1978, Calvin 

O Pr. Antonio Fer-
reira dos Santos, 
presidente da 

JUBBESP - Junta Batista Bí-
blica do Estado de São Paulo 
comunicou-nos que nos dias 
28 a 31 de julho de 2015 acon-
tecerá o 27º Retiro de Pastores 
e Obreiros. O evento será 
realizado no Hotel Fazenda 
Villa da Fonte em Suzano SP. 

Os temas “Pastoreando 
o Coração do Pastor” e “A 
Importância da Centralidade 
das Escrituras” tendo como 
preletores, respectivamente 
os pastores João de Azevedo 
Saraiva Júnior da Igreja Batis-
ta D. Pedro em Manaus AM e 

A II CONFAC - Con-
ferência de Fa-
mília Cristã tem 

como objetivo proporcionar 
à família cristã comunhão, 
edificação e evangelização 
por meio da Palavra de Deus 
que será ministrada por pa-
lestrantes renomados e que 
são profundos estudiosos 
da Bíblia e assuntos relacio-
nados a família, a primeira 
instituição criada por Deus.

O tema da 1ª Confac 
foi ‘Lidando Biblicamente 
com Finanças Pessoais” e 

Pastor Jaime Rose recebe título de Cidadão Ribeirão-pretano
versidade de Bob Jones 
em meados dos anos 50, 
a renomada e biblicamente 
reavivada Tabernacle Bap-
tist Church (Igreja Batista 
Tabernáculo) da cidade de 
Greenville na Carolina do 
Sul, EUA, comissionou o 
Pr. Jaime Rose como porta-
dor do evangelho de Jesus 
Cristo para servir no Brasil 
sob a representação da en-
tão recém-fundada Missão 
Batista Internacional. É im-
portante ressaltar que meses 
antes o Senhor da Seara lhe 
fechara as portas de Papua, 
Nova Guiné na Oceania e do 
Congo Belga (atual Repúbli-
ca Democrática do Congo) 
na África. Assim, o Pastor 
James W. Rose partiu, em 
1962, rumo ao país de sua 

chamada missionária com 
a sua esposa Nancy e seus 
três filhos ainda pequenos, 
Michael, Daniel e Sharon 
sendo que um quarto filho, 
Terrill, nasceria anos depois 
no país por eles adotado. 

Já no Brasil, enquanto 
frequentava a escola de 
idiomas para aprender o 
português, ele auxiliou na 
implantação de uma igreja 
batista na Vila Maria em São 
Paulo. Depois a mudou-se 
para o interior do estado e 
ao longo de seu ministério 
implantou igrejas batistas, 
independentes, fundamen-
talistas, evangelísticas e 
missionárias, nas cidades 
de Batatais, Altinópolis, 
Ribeirão Preto e Serrana. 
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uma igreja batista de mesma 
espécie na cidade de Serra 
Azul a qual já conta com um 
pastor e um prédio alugado. 
O apoio financeiro, no entan-
to, é limitado a três anos e 
Antioquia contempla apenas 
um projeto por vez devido 
a escassez de recursos. 
Cabe à igreja mãe, de cada 
projeto, arcar com todas as 
despesas que Antioquia não 
for capaz de suprir desde o 
aluguel de um imóvel até a 
aquisição de um terreno e 
construção do templo.  Por 
resta razão, Antioquia só 
apoia projetos viáveis. 

Nove igrejas já estão 
apoiando Antioquia, dentre 
elas, a própria congregação 
de Serra Azul. Também o 
Templo Batista Maranata de 
Goiânia, apesar da distân-
cia, decidiu participar desta 
visão empreendedora entre 
os batistas independentes. 
Todos os pastores batistas 
tradicionais são benvindos, 

desde que venham para so-
mar e não dividir. Antioquia 
já conta com um regimento 
interno, delineando os seus 
propósitos e orientando as 
suas decisões. Os pastores 
se reúnem a cada dois me-
ses para comunhão, adora-
ção a Deus e apreciação do 
projeto vigente e projetos 
prospectivos. 

No dia 11 de abril de 
2015 aconteceu mais uma 
reunião do Projeto Antioquia 
na cidade de Serra Azul 
SP com a presença dos 
pastores. Da esquerda para 
a direita: Pr. Cleber, Serra 
Azul, Pr. José Roberto, Al-
tinópolis, Pr. Joselio Otávio 
Alves, Sertãozinho e Bar-
rinha, Presbítero Antônio, 
Ribeirão Preto, Pr. Paulo 
Nievas, Cravinhos, Pr. Char-
les, Carmo do Rio Claro, Ir. 
Wellington, Pitangueiras, 
Pr. Marcos, Cajuru, Pr. Kirk, 
Sertãozinho, Pr. Alexandre 
Oliveira, Serrana, Pr. Pau-
lo, Jardinópolis e Pr. Mario 
Baio, Ribeirão Preto. 

A próxima reunião será 
dia 27 de junho às 14 horas 
na Igreja Batista Indepen-
dente de Sertãozinho.

Para mais informações, 
contatar o Pr. Mário Donizeti 
Baio pelo telefone (16) 9 
8809-7361 ou pelo e-mail: 
pr.mariobaio@gmail.com. 

Calvin Gene Gardner (1953 - 2015)

organizou igrejas batistas 
neo-testamentárias em Pre-
sidente Prudente SP, Igreja 
Batista Bereana; Dracena SP, 
Igreja Batista Fundamentalis-
ta Bíblica, Jaciporã SP, Igreja 
Batista Fiel; Bataguassu, 
Igreja Batista Fiel e Três 
Lagoas MS, Igreja Batista 
Bíblica. Enquanto estava com 
saúde trabalhando em Presi-
dente Prudente dava estudos 
bíblicos num lar em Álvares 
Machado, cidade vizinha.

Durante muitos anos 
de seu ministério aqui no 
Brasil, pastor Calvin atuou 
na publicação e distribuição 
de literatura para estudos 
doutrinários e ficou conhe-
cido através do site http://

www.PalavraPrudente.com.
br/novidades.html

Quem teve a oportuni-
dade de conhecer este ho-
mem de Deus sabe da sua 
gentileza, amor e dedicação 
ao próximo. Extremamente 
zeloso na doutrina e na 
pregação, jamais abriu mão 
dos princípios da Palavra de 
Deus. Devemos orar pela 
viúva e pelos familiares que 
certamente sentirão sua falta 
nessa hora de separação.

Um dos hinos que o Pr. 
Calvin gostava muito era o 
número 347 no Cantor Cris-
tão: “O Coração em Paz” e 
certamente foi assim que ele 
entrou na eternidade: com o 
coração em paz!

“Pastoreando o Coração do Pastor” 
“A Importância da Centralidade das Escrituras” 

Mário Maracaípe da Igreja Ba-
tista Regular de Anápolis GO. 

Para maiores informa-
ções entre em contato com 

Pr. Uziel Alves Cirino pelos 
telefones: (11) 4178-1746 e 
98205-6326 ou pelo e-mail: 
uacirino@hotmail.com. 

“Esperança para a Família Cristã no Século 21”

o preletor foi Ron Byers. O 
tema desta 2ª Confac será 
‘Esperança para a Família 
Cristã no Século 21” com 
o preletor que é pastor, 
professor e autor de livros 
David Merkh.

Será realizada nos dias 11 
a 13 de dezembro de 2015. 
Local: Pousada Carpe Diem, 
Olímpia SP. Para se inscrever: 
http://confac.tk/. Investimento: 
R$ 290,00 com pensão com-
pleta para duas diárias.

J. Saraiva M. Maracaípe

Família Gardner Calvin



2
MAIO 2015

“Um ídolo na mente é tão ofensivo 
a Deus quanto um ídolo na mão”

(A. W. Tozer)

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.

POLÍTICA
“Fico feliz que o nosso 

querido pastor Rômulo, te-
nha mudado o foco dos co-
mentários da sua coluna. Já 
ficou bastante clara as suas 
posições, mas tem gente que 
pensa diferente, e não vai 
mudar de ideologia por causa 
do seu arrazoado. Deixa tais 
questões para os cientistas 
políticos. Vamos nos ater nas 
questões teológicas que é o 
nosso forte”. (GSS - GO)

BARBOSA
“Na edição anter ior, 

um leitor comentou acerca 
dos escritos do Pr. Barbosa 
sugerindo que ele deveria 
escrever sobre o catolicis-
mo a exemplo do que fez o 
saudoso Dr. Aníbal Pereira 
Reis. Não compartilho de 
tal opinião, pois vejo que 
tudo que é importante saber 
sobre o catolicismo, Aníbal 
já disse. É só ler o que ele 
escreveu. Se o leitor não 
sabe, as obras do Dr. Aníbal 
estão sendo reeditadas por 
Edições Cristãs Editora Ltda. 
Entre em contato pelo e-mail: 
edicoescristas@uol.com.br. 
Ao pastor Barbosa eu digo: 
Continue! (RCS de MG).

MISSÕES
“Parabéns ao pastor Car-

los Moraes pelos mais de 30 
anos de publicação do Jornal 
de Apoio e principalmente 
por nos brindar a cada mês 
com as excelentes notícias 
inspiradoras sobre a obra 
missionária em nosso Brasil 
e no mundo. Que Deus lhe 
dê oportunidade para conti-
nuar por muitos anos mais...”. 
(AKF de MT).

CONEXÕES
“Quero agradecer ao pas-

tor Edgar Donato pelas suas 
CONEXÕES. Fico esperando 
a cada mês a chegada do Jor-
nal de Apoio que leio a mais 
de 15 anos. A minha primeira 
leitura é a sua coluna. Sugiro 
que publique em livro esses 
textos maravilhosos”. (MRS 
de AM). 

DA REDAÇÃO
Queremos dizer ao nosso 

leitor MRS e a todos os nos-
sos amigos que o Pr. Edgar 
Donato já publicou um livro 
“Conexões - Ensaios para 
a vida cristã” pela Editora 
Batista Regular. Você pode 
adquirir em: http://www.edito-
rabatistaregular.com.br/.

CONGRESSO AMI
“Quero aproveitar este 

espaço para estimular os 
leitores do Jornal de Apoio a 
participarem do Congresso 
Missionário da AMI. Participei 
de três deles e em todos fui 
despertado para a obra mis-
sionária trazendo subsídios 
para nossa igreja. Para este 
ano há um motivo a mais, 
pois a presença do Pr. Ed-
nilson Batista falando sobre 
as leis e as igrejas será de 
grande valia para pastores e 
irmãos ligados à área admi-
nistrativa das igrejas. Eu já fiz 
o curso dele e sei o valor que 
tem”. (JASJ do AM).

A Palavra de Deus ensina, sim, que o ho-
mem foi criado à imagem e semelhança 
de Deus, perfeito e em plena comunhão 

com a Santa Trindade. Após a queda, os descenden-
tes de Adão herdaram uma natureza pecaminosa, ou 
seja, longe de perfeita e com a capacidade para pecar 
(Romanos 5.12). Porém, quanto à capacidade de pe-
car, lembremo-nos que Adão e Eva pecaram apesar 
de uma natureza perfeita, comprovando a doutrina 
do livre arbítrio. O calvinismo, no entanto, ensina que 
este casal foi os únicos seres humanos imbuídos com 
o direito de escolha. Posteriormente a eles, todos nós 
nascemos sem alternativas e totalmente depravados. 
Mas o que a Bíblia realmente ensina? Depravados 
sim, mas totalmente, não! 

O primeiro grande pecador após Adão e Eva foi 
o primogênito deles, Caim. De livre e espontânea 
vontade, Caim ofereceu o sacrifício errado e, por 
esta razão, foi rejeitado por Deus. Em seguida, ele 
decidiu tirar a vida de seu irmão inocente. Ele recusou 
derramar o sangue de um animal em demonstração 
de fé e arrependimento, mas, dominado pelo ciúme 
e amargura, tirou a vida de seu irmão, Abel. Deus 
mesmo responsabilizou Caim por suas escolhas ao 
invés de transferir a culpa para os pais ou para a inca-
pacidade dele de fazer as escolhas certas. Vejamos: 
“Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se 
não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será 
o seu desejo, mas sobre ele deves dominar” (Gêne-
sis 4.7). Se Deus também acreditasse na doutrina 
calvinista da depravação total, por que teria dito que 
Caim deveria dominar sobre o seu desejo de pecar? 

Com exceção de Santo Agostinho, cujas doutri-
nas abriram as portas para o calvinismo, a grande 
maioria dos pais da igreja rejeitou a doutrina da 
depravação total. Justino Mártir, por exemplo, disse: 
“A menos que a raça humana tenha o poder de evitar 
o mau e escolher o bem através da livre escolha, ela 
não pode ser responsabilizada por suas ações” (100-
165 A.D.). Com certeza o Apóstolo Paulo ensinou 
que nós somos pecadores depravados e mortos em 
pecados, mas em nenhum lugar ele mencionou que 
somos incapazes de amar a Deus e obedecê-Lo. Se 
“morto” significa totalmente depravado, então “morto” 

Você já percebeu como gostamos de fazer 
as coisas sempre do mesmo jeito? A gente 
se acostuma a dormir mal, gastar horas 

excessivas no computador, a comer “besteiras” entre 
as refeições, a dar desculpas para fugir das nossas 
responsabilidades. Infelizmente a gente se acostuma 
com a indiferença das pessoas indiferentes, a tratar 
os outros mecanicamente, sem olhar nos olhos, sem 
perceber o não dito (o que está por trás das palavras)...  

A gente se acostuma a conversar com as mes-
mas pessoas na igreja, a sentar nos mesmos lugares, 
a dar informações inapropriadas sobre os outros 
(fofoca?), a falar as mesmas palavras nas orações, 
a tal “reza evangélica: ”Oh! Pai que o Senhor possa 
isso, Oh! “Pai, que o Senhor possa aquilo”, vãs 
repetições, frases mecânicas. Creio que o Senhor 
não ouve e diz: “Que tédio!” A gente se acostuma a 
cantar sem absorver a mensagem, a ouvir sem nos 
comprometer, a achar que é um sacrifício ir a um lugar 
de culto escutar a Palavra de Deus pregada,  como 
se isso fosse tudo no cristianismo.

É... A gente se acostuma e fica (muito) mal 
acostumado.

A gente se acostuma a frequentar a igreja sem 
expectativa nenhuma. Parece que Deus deixou a 
vida no “piloto automático” e milagres são coisas do 
Antigo e do Novo Testamentos. A gente se acostuma 
a viver no gueto das quatro paredes da igreja, somos 
bons praticantes do ouvir, mas não praticantes do 
praticar. Habitualmente vamos perdendo a expecta-
tiva do divino, da intervenção do Eterno no temporal, 
pois já não oramos como antes; basta passar o 
cartão de crédito na hora de comprar; basta fazer 
uma ligação para saber se o filho chegou bem; ou 
consultar as condições meteorológicas no noticiário 
para viajarmos ou fazermos alguma programação. 
Quem precisa de oração? Já pensou? Vamos nos 
acostumando com a vida sem Deus!!

E quanto mais o tempo passa a gente se acostuma 
com as nossas manias, nossas preferências, “esquizofre-
nias espirituais,” criamos “amuletos” e tradicionalismos. 
Reproduzimos o “evangeliquês” que já não comunica 
nada: “Que bênção”, “Oh glória”, “querido pra cá”, “amado 
pra lá”, “irmão”... Nada contra essas palavras, desde que 
não sejam esvaziadas do seu sentido original.  

A gente se acostuma a ser conduzido, depende-
mos de outros para discernir o “certo” do “errado”, e 
logo já não usamos os filtros das Escrituras.

A gente se acostuma com a vida “chic”, casa 

“Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, 
que andeis de modo digno da vocação a que 

fostes chamados”. (Ef 4.1)

Há dois anos atrás, fui convidado para mi-
nistrar por uma semana na abertura de 
um curso para formação de missionários. 

Preparei-me durante cinco meses. Poucos dias antes 
do início previsto para as aulas fui comunicado por 
um dos responsáveis do curso que as aulas haviam 
sido canceladas. Motivo: falta de alunos! Um ano de 
divulgação e não houve matrículas suficientes para 
formar uma turma.

Esse acontecimento me colocou em alerta. Há uma 
inércia no que diz respeito à vocação para o ministério 
pastoral e missionário. Durante boa parte da minha vida 
estive envolvido com vocacionados para o ministério 
pastoral e missionário. Na minha formação tenho uma 
especialização em Missiologia. Lecionei Missiologia, 
Missões Bíblicas, Antropologia Cultural, entre outras 
matérias relacionadas a missões e percebi que na 
maioria das vezes a desinformação dos pastores é o 
maior empecilho para que haja nas igrejas um maior 
despertamento das vocações ministeriais. Estamos 
colhendo hoje o que semeamos ao longo de décadas.

Neste ano em nosso acampamento para os jovens 
da nossa região sugerimos o tema “Vocação - O que 
Deus espera que eu faça?”. Convidamos um preletor 
jovem e comprometido com o ministério como poucos. 
Ele esmerou-se no que fez. Pessoalmente fui estimu-
lado e tive vontade começar minha vida de novo e 
dedicá-la outra vez para servir ao Senhor. Mas apenas 
três jovens adolescentes, dois rapazes e uma moça, 
se manifestaram afirmando que estavam prontos para 
servir ao Senhor em ministério formal. Particularmente 
eu esperava mais.

Estou convencido de que perdemos o rumo acerca 
do conceito de vocação. Menos de 1% do povo de Deus, 
se dedica ao pastorado, a missões ou a algum ministério 
de tempo integral. Nossa compreensão sobre vocação 
é equivocada. Falar sobre chamado hoje é falar de algo 
abstrato, sem significado. As pessoas pensam apenas 
em prazer e o sacrifício não tem espaço. Espera-se que o 
chamado, a vocação seja algo essencialmente prazeroso. 

Quando olhamos para a Bíblia percebemos que 
Paulo, por exemplo, nunca pensou assim. A maioria 
das vezes em que ele fala em chamado ou em voca-
ção, descrevendo o seu apostolado, ele trata da sua 
identidade com Cristo. Não trata prioritariamente do 
que ele faz, mas do ele é. Paulo entende por vocação 
aquilo que somos em Cristo como filhos. Como povo 
de Deus, servimos uns aos outros. Nesse servir é que 
o Senhor nos encaminha para o ministério específico. 
A falta de trabalhadores na seara tem a ver com essa 
incompreensão do que somos.

Sirvo a Deus como coordenador de campo missio-
nário e no apoio à implantação de uma igreja. Já o servi 
como pastor em uma igreja local e como professor em 
salas de aula. Mas antes de tudo isso, eu o servia com 
alegria como jovem, como aluno na escola dominical, 
como acampante enquanto trabalhava em uma empresa 
como desenhista projetista e depois no Departamento 
de Marketing. Todos os que um dia passaram a dedicar-
-se integralmente a um ministério específico estavam 
servindo no corpo de Cristo.

Portanto, o conceito bíblico de vocação tem a ver 
com a nossa identidade em Cristo. Tem a ver com o 
chamado de Deus para servir em mutualidade. Tudo 
que fazemos tem que ter estreita relação com o que 
passamos a ser como nova criatura. Assim, o chamado 
passa a ser entendido como uma convocação de Deus 
que quer que andemos de modo dignos da vocação a 
que fomos chamados.

Precisamos refletir mais sobre o que é ser igreja!

A questão 
da vocação

Depravação total
Uma Doutrina Totalmente Calvinista

também pode significar totalmente inocente, pois que 
mal um defunto pode fazer? 

Antes de sua conversão, o gentio Cornélio já 
praticava boas obras, era temente e amava a Deus, 
mas, com certeza, ele ainda não era salvo (Atos 
10.22-48). De acordo com a doutrina da depravação 
total, Cornélio só poderia crer, amar e agradar a 
Deus após à conversão, pois antes disso ele estaria 
morto. Porém, foi exatamente a sede espiritual de 
Cornélio que chamou a atenção de Jesus e fez com 
que o Evangelho lhe fosse apresentado. O centurião 
romano, cujo servo Jesus curou, foi bom para com a 
nação de Israel antes de seu encontro emocional com 
o Messias. E assim a Bíblia relata muitos exemplos 
de pessoas que praticaram o bem antes da salva-
ção. Martinho Lutero odiava tanto a praticidade das 
boas obras que, se dependesse dele, teria excluído 
o livro de Tiago do cânon das Escrituras Sagradas. 
As boas obras não salvam (Efésios 2.8-9), mas o 
homem é capaz de realizá-las justamente porque 
ele não nasceu totalmente depravado. Apesar da 
natureza do pecado herdada de Adão, o homem 
ainda é uma criatura criada à imagem e semelhança 
de seu Criador. 

Em suma, o homem nasce com uma natureza pe-
caminosa, mas esta natureza não pode ser confundida 
com o pecado em si. O que condena o homem para 
o inferno é o pecado que ele escolheu durante a sua 
vida e não a natureza com a qual ele nasceu. Por esta 
razão, podemos afirmar que crianças inocentes, quan-
do morrem, vão para o céu (II Samuel 12.23). Para 
combater o pelagianismo, doutrina falsa que ensina 
que todo homem nasce totalmente neutro, João Cal-
vino partiu para outro extremo que todo homem nasce 
totalmente depravado. Nenhuma coisa e nem outra! 
O homem nasce com a capacidade para o pecado 
e durante a sua vida faz diversos tipos de escolha, 
sendo influenciado por sua natureza adâmica. Após a 
salvação, ele recebe uma segunda natureza, o homem 
interior, que o ajuda a fazer as escolhas certas. Mas 
observe que mesmo com a nova natureza, o homem 
salvo continua pecando contra Deus, ainda que não 
peque mais como pecava antes (Romanos 7.18-25). 
Depravados sim, mas totalmente, não!   

Comodismo? fora!!
impecável, móveis lustrados de alta qualidade, TV de 
ponta, lap-top, celular, I-pad, tudo de última geração. 
Nosso estilo combina com a vida de Shopping Center: 
Sempre limpinho, sem doentes, sem mendigos, tudo 
é bonito, cheiroso, aromático, praça de alimentação 
irresistível... Somos muito “práticos”, mas na verdade 
fugimos dos problemas.

Não queremos que pessoas saiam para começar 
uma nova igreja ou que o nosso pequeno grupo dê 
início a outro (pois não queremos liberar pessoas 
queridas). Queremos manter a tampa da panela para 
ninguém entrar e ninguém sair,  e logo nos tornamos 
egoístas, querendo o reino de Deus só para nós.

Em tais circunstâncias, é necessário ouvirmos a 
voz de Deus: “Tendes rodeado bastante esta mon-
tanha, virai-vos para o norte” - Deuteronômio 2.3. 

Incrível, não? Israel dando voltas precisou Deus 
intervir: Parem de andar em círculos!! Vale lembrar 
que ficaram “vagando” 40 anos pelo deserto.

Será que a nossa igreja não precisa ouvir uma 
convocação do nosso Deus? Será que não temos 
rodeado bastante essa montanha - “voltados para 
nós?” Sonho com uma igreja atuante, militante, que 
busca novas maneiras para cumprirmos nossa mis-
são de salgar e de influenciar. Não existimos para 
ouvir sermões aos domingos (embora o ensino seja 
fundamental), mas nossa atuação não depende do 
prédio (que infelizmente chamamos de “Templo”), nós 
somos o Templo do Deus vivo, seja no prédio onde 
nos encontramos para celebrar, seja “nas ruas, nas 
escolas, campos, construções”.

O PLANO DE DEUS É (MUITO) MELHOR DO 
QUE O NOSSO!

Vamos sair do comodismo? É hora de renovação 
de forças, transformação da mente, sair da rotina, 
da acomodação. Jesus era revolucionário, mas nós 
gostamos de “engessar”, andar em círculos. A igreja 
tem só uma agenda: Evangelizar lá fora e Edificar 
dentro das quatro paredes. É necessário mudar 
formas e manter a essência (a sã doutrina), mas 
quebrar paradigmas, odres velhos, costumes velhos, 
hinos arcaicos, português antigo, métodos obsoletos, 
móveis de uma era que já passou, abordagens que 
não impactam mais. Para tanto, convém sondar o 
nosso coração. O Mestre transformou água em vinho 
e o vinho novo era melhor... Quero o cristianismo do 
Mestre, e não uma igreja evangélica aguada, insos-
sa. Aliás, água parada é problema, atrai mosquitos, 
baratas, ratos e outros bichos. 
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“A incredulidade não dá um passo sem explicações prévias. 
A fé não interroga, nem calcula, simplesmente confia”.

(George Müller)

Uma das bênçãos de ser 
avó é voltar a ver filmes 
e vídeos infantis, lembrar 

as historias dos heróis da Bíblia 

O trilho

e corinhos que fizeram parte de nossa infância, em um 
dos vídeos de corinhos que meu neto gosta de assistir 
recordei um corinho muito lindo que não cantamos mais 
com nossas crianças.

“O trenzinho que caminha pelo trilho, vai depressa até 
chegar ao seu destino. Cruza os montes, os vales e campi-
nas, sem o trilho sabe que não chegará. Semelhante é a vida 
do cristão que tem a Palavra no seu coração, ela a guia para 
seus caminhos como o trilho também é para o trenzinho”.

Uma letra simples, uma verdade fundamental para a 
vida de cada crente precisou de um trilho para nosso ca-
minhar diário, neste mundo onde tantos caminhos se apre-
sentam, a escolha deve ser feita na vida de cada cristão.

Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para 
os meus caminhos. Salmos 119:105

Infelizmente temos visto muitos crentes esquecidos das 
verdades bíblicas procurando adaptar a Palavra de Deus a 
sua maneira de andar. Isto é impossível. O trem não pode 
mudar o trilho, ele simplesmente desliza nos trilhos que já 
foram feitos e com muito trabalho. O maquinista não pode 
simplesmente sair do trilho achando que pode encontrar um 
caminho melhor, se sair do trilho vai descarrilar e causar 
um acidente grave.

Quando estamos atravessando os montes precisamos 
da força da Palavra de Deus para nos impulsionar e for-
talecer para atravessar as montanhas de problemas em 
família, da rebeldia de um filho, sem força vamos parar, 
desistir, e não podemos parar diante de um problema, pois 
sabemos que com oração e um pouco de fé poderemos 
vencer estas montanhas.

E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade; 
porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão 
de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, 
e há de passar; e nada vos será impossível (Mateus 17.20).

Nos vales da vida, quando a luz do sol parece não 
brilhar, também poderemos continuar se estivermos nos 
trilhos da Palavra de Deus, pois o Senhor está conosco 
no vale, porque já atravessou o vale da morte para nos 
garantir a vida eterna, mesmo no momento extremo da 
morte de um parente teremos em Deus nosso consolo.

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, 
não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara 
e o teu cajado me consolam (Salmos 23.04).

Mas temos o perigo das campinas da vida, momentos 
que tudo está tranquilo, bom emprego, uma família ajus-
tada, parece que não precisamos da Palavra de Deus, 
tudo está tão calmo, mais são nestes momentos que nos 
descuidamos, e podemos cair em tentação, achamos que 
podemos sozinhos direcionar as nossas vidas.

O mundo tem vivido assim. Em muitos países igrejas 
estão fechadas porque ninguém parece precisar de Deus. 
Caminham sem trilho, soltos, aparentemente livres, mas a 
qualquer momento um desastre pode acontecer.

Os discípulos dormiam no jardim, enquanto Jesus ora-
va, estavam tranquilos mais se aproximava um momento 
crucial de suas vidas, Jesus os acordou, e chamou atenção 
para que vigiassem: “E, voltando para os seus discípulos, 
achou-os adormecidos; e disse a Pedro: Então nem uma 
hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não 
entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, 
mas a carne é fraca” (Mateus 26.40-41).

“É preciso acreditar na Palavra e em suas promessas 
crer, para o que Jesus ensinou possamos viver”. Assim 
termina o corinho. Precisamos voltar a Palavra de Deus, 
ter prazer e alegria em ler e meditar na Bíblia, pois somen-
te assim teremos uma vida tranquila, pois em todos os 
momentos teremos a presença do Senhor e seu cuidado.

Recrear-me-ei nos teus estatutos; não me esquecerei 
da tua palavra (Salmos 119:16).

A Igreja Batista Biblica de 
Avelino Lopes liderada pelo Pr. 
José Antonio Marques realizou 
uma série de conferências mis-
sionárias nos dias 10 a 12 de abril 
de 2015 tendo como preletor o 
Pastor Edilson Luís de Almeida 
(foto) da Igreja Batista Biblica de 
Prazeres em Jaboatão dos Gua-
rarapes - Pernambuco. Contatos 
com Pr. José pelo e-mail: jose-
antonio1947@hotmail.com.br, 
ou pelo celular: (89) 8118-6442. 

FARROUPILHA RS
O inicio de ano em Farroupi-

lhas é sempre muito difícil para 
reunir pessoas. As férias levam 
muitos para passeios e viagens. 
Orem pelo espaço físico do 
trabalho do missionário Marcus 
Vinícius em Farroupilha, pois ele 
tem feito as reuniões em sua re-
sidência e outros lares que já não 
suportam mais. É necessário alu-
gar um loca para os cultos. Orem 
pela salvação do povo gaúcho e 
pelo sustento do Pr Marcus, sua 
esposa Ana Carolina e do filho 
Benjamin. O sustento dele está 
em apenas 55% do necessário. 

SILIGURI - ÍNDIA

O missionário Jefferson Que-
vedo e sua esposa Epi estão de 
volta ao Brasil desde o dia 21 
de abril. Vieram rever os filhos 
e também para estar junto com 
eles preparando os detalhes 
para o casamento da Julianne 
em Julho e do Wilhelm em De-
zembro. Enquanto estão aqui no 
Brasil estarão enviando as ofertas 
das igrejas brasileiras para os 
missionários na Índia através do 
Western Union pelo missionário 
Amiya. Durante esse tempo no 
Brasil também estarão visitando o 
maior número de igrejas possível 
a fim de compartilhar o que Deus 
tem feito na Índia. Para contatos 
pelo telefone fixo: (41) 3245-8799 
ou pelo e-mail: jeff.quevedo@
hotmail.com 

Jovens participam da 3º edição do “Conexão 
Jovem”. Acampamento Maanaim 2015

Vocação: O que Deus quer que 
eu faça?”, Um dos questiona-
mentos mais comuns feitos en-

tre cristãos foi abordado no Acampamento 
Maanaim - 2015, entre os dias, 2 a 5 de 
abril, em São Sebastião do Paraíso - MG.

Jovens da cidade de Nuporanga, 
Orlândia, Morro Agudo, Batatais, Bebe-
douro, Barretos, Pitangueiras, São Paulo, 
São Sebastião do Paraíso, São Bernardo 
do Campo, Diadema, Casa Branca, Pira-
cicaba, Manaus e Benevides, puderam 
desfrutar de um momento de grande 
inspiração, renovação e aprendizado.

Muitos jovens se perguntam: o que 
Deus quer da minha vida? Será que tenho 
um chamado específico para o ministério 
pastoral ou missionário? O fato é que 
diante das muitas oportunidades 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 
testes vocacionais. E o objetivo do acam-
pamento foi aproximar os jovens de Deus 
em busca da descoberta da vocação para 
aproximá-los adequadamente tanto para 
os que são chamados para o ministério 
como para as demais atividades.

O preletor responsável para ministrar 
a palavra foi o pastor André Santana, 
casado com Josa Hadassa, pais de Luis 
André. É bacharel em teologia pelo Semi-
nário Teológico Batista Esperança em SP 
e mestrado em Ministério pelo Seminário 
Bíblico Palavra da Vida. Exerce seu minis-
tério na equipe pastoral na Igreja Batista 
no Horto do Ypê em São Paulo, capital.

Segundo o pastor André, vocação 
não é um acidente, pelo contrário, por 

ser da vontade de Deus ela é objetiva, a 
vocação é um ato soberano de Deus, “o 
cristão não está na igreja, por exemplo, 
para competir contra o outro e sim com 
o inimigo. O chamado é despertado 
sobrenaturalmente, ele é identificado 
pessoalmente, é o Espírito Santo que 
trabalha nos corações”.

Para aquelas pessoas que aceitam o 
chamado, elas precisa estar ciente de que 
o privilégio de ser direcionado pelo Espíri-
to Santo, com oração, temor pelas coisas 
de Deus é extraordinário, Ele honra cada 
pessoa que o busca com intensidade e 
amor. O desejo de estar envolvida, a be-
leza de viver dependendo da provisão de 
Deus, a coragem de afirmar que o pouco 
com Deus é tudo, traz para a vida do 
cristão a finalidade de viver para a glória 
de Deus incluindo tudo o que lhe cerca.

“Foi uma alegria muito grande parti-
cipar desse acampamento, agradeço a 
Deus por tudo, aos pastores e espero que 
de alguma forma eu tenha sido usado na 
vida desses jovens, que expectativas te-
nham sido criadas no coração deles, para 
que busque a Deus com mais harmonia e 
intensidade. Espero que não desperdice 
sua vida, sua jovialidade, sua inteligência 
e capacidade com coisas meramente 
passageiras. Espero aqueles que ainda 
não foi chamado, que o Espírito Santo tra-
balhe nos corações, que jovens possam 
ser imagem e semelhança de Deus por 
onde passar, que possam ser agentes de 
transformação”, Finaliza André.

_____________________________ 
Jéssica G. Silva, autora da matéria é 

jornalista e foi acampante como mem-
bro da Igreja Batista Nuporanga

“
Autora do texto Diretor e preletor
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RANCAGUA - CHILE

No texto citado os discípulos haviam andado 
com Jesus, obedecido a Jesus e agora o 
acompanhavam numa missão. Mas isto não os 

livrou de serem acometidos por uma terrível tempestade. 
O Jesus que disse: “... Eis que estou convosco todos os 
dias...” Também disse: “no mundo tereis aflições”. Estando 
no controle de todas as coisas, Deus tem os seus motivos 
para permitir tempestades. Estamos sujeitos a todos os 
tipos de tormentas. Viver é bom, mas as vezes dói. Desde 
que o pecado entrou no mundo, acidentes, enfermida-
des, crise nos relacionamentos, desemprego, apertos 
financeiros e morte passaram a nos fazer companhia. 
Mas se o ser fiel a Deus não nos livra das tempestades, 
certo estejamos que com Ele no barco somos livres nas 
tempestades e até mesmo por meio das tempestades. A 
confiança do fiel é a mesma de Davi: “Ainda que eu ande 
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, 
porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me 
consolam.” (Salmos 23.4)

Na maioria das vezes as tempestades chegam re-
pentinamente e então, planos são revistos, muitas coisas 
que queríamos fazer são adiadas e outras tomam o lugar. 
Tormentas podem mudar o rumo do barco, podem nos 
levar a mudanças que sem elas nunca seriam possíveis. 
No entanto, conforme Romanos 8.28, “Todas as coisas 
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus...” 
Mas a quem eu tenho amado? É importante observar que 
pessoas saem das tempestades fortalecidas, destruídas 
ou nunca saem. Digo nunca porque há tempestades e 
turbulências na alma que duram enquanto durar a nossa 
dureza (Ec 10.10; Pv 29.1; Pv 19.19). 

Tempestades são didáticas, nos mostram que situa-
ções e pessoas são imprevisíveis e que não estamos no 
controle das coisas como pensamos ou como gostaría-
mos. E é bem possível que muitas chegam  para colocar 
os nossos pés no chão, para nos desiludir (menos José, 
menos, menos). Às vezes pensamos que o mundo deve 
girar a nossa volta, que sabemos das coisas e que tudo 
deve seguir a nossa ordem. E assim podemos estar tendo 
fé na nossa capacidade de raciocínio e nela estarmos fir-
mados. Tempestades podem então ser enviadas para tirar 
dos nossos ombros o pesado fardo de onipotência que 
assumimos, para nos fazer enxergar e admitir a pequenez 
da nossa fé, pois se na maioria das vezes, quando as coi-
sas saem do nosso controle, apelamos, brigamos, então 
mostramos que não somos dependentes do poder daque-
le que está no barco. E nestas horas, felizes são aqueles 
que, no barco em tormenta, conseguem ouvir: homens de 
pouca fé. Digo felizes porque uma grande maioria, não 
admitem isso e atribuem o motivo da continuidade da 
tempestade à pouca fé do outro. É a síndrome de Adão: 
a mulher que tu me destes. E há quem diga: o patrão, o 
pai, o filho, o marido, o emprego, a situação financeira, o 
país... Desta forma muitos não ouvem, não assumem a 
culpa, a responsabilidade, não se dobram nem mesmo 
na hora mais difícil da vida. Não abrem mão das suas 
“convicções pessoais”. Acabam por confundir princípios 
de fé com arrogância e assim permanecem na proa do 
navio de peito erguido, querendo engolir o oceano. 

Muitas vezes o navio está prestes a afundar, as ondas 
são apavorantes, já estamos cansados, mas somos tenta-
dos a pensar que ter fé é querer mantermo-nos duros, infle-
xíveis, no controle da situação. Porém, nos fortes ventos, as 
velas que não são recolhidas são rasgadas, as árvores que 
não se dobram, quebram, são ceifadas, deixam de existir. E 
com frequência isto acontece com as mais robustas, as mais 
duras. Lembremos que pessoas e situações difíceis podem 
ser tempestades enviadas da parte de Deus para nos fazer 
dobrar, inclinar. E se forem contra quem estaremos lutando? 
O salmista reconheceu isto ao dizer: “Quanto a mim, dizia eu 
na minha prosperidade: jamais serei abalado. Tu, SENHOR, 
por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha; 
apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado.” (Sl 30.6,7). 
E Paulo disse: “Porque, quando estou fraco, então, sou 
forte.” (II Co 12.7-10)

Cabe lembrar que naquela tempestade, Jesus, mes-
mo tendo o controle da situação, não estava na proa, mas 
na popa. Onde estamos nós? Será que numa situação 
difícil devemos procurar manter o peito erguido na proa, 
ou devemos procurar onde está o senhor do barco? Isto 
irá definir em quem de fato estamos firmados. A tempes-
tade é terrível, o mar é bravio, as ondas são impetuosas. 
Todavia nem toda a fúria dos oceanos pode resistir ao 
Senhor manso e humilde de coração. É ele quem acalma 
a tempestade. E meio a tormenta, que talvez você esteja 
vivendo, ele está te dizendo: Aprenda de mim que sou 
manso e humilde de coração e encontrarás descanso 
para a vossa alma. (Mt11.29)

Além disso, há muitas outras 
coisas que Deus não pode 
fazer. Deus não pode negar 

a Si mesmo ou se contradizer. Ele não 
pode mudar. Ele não pode voltar atrás em 
Sua Palavra. Especialmente em relação à 
humanidade, há algumas coisas que Deus 
não pode fazer que são muito importantes 
para entender e explicar aos outros. Um 
dos conceitos mais fundamentais (e menos 
entendido pelas pessoas “religiosas”) é 
este: Ele não pode perdoar o pecado sem 
a pena ser paga e aceita pelo homem.

Estamos dizendo que apesar de Sua 
soberania e infinito poder Deus não pode 
perdoar quem Ele quer, Ele não pode 
simplesmente apagar o passado deles no 
registro celestial? Exatamente: Ele não 
pode, porque Ele é também perfeitamente 
justo. “Então você está sugerindo,” alguns 
se queixam, “que Deus quer salvar toda a 
humanidade mas falta o poder para fazer 
isso? É uma negação da onipotência e 
soberania de Deus se houver algo que Ele 
deseja mas não possa realizar.” De fato, 
onipotência e soberania são irrelevantes 
em consideração ao perdão.

Cristo no Jardim na noite anterior 
da cruz gritou, “Meu Pai, se é possível, 
passa de mim este cálice...” (Mt 26.39). 
Certamente se tivesse sido possível 
proporcionar salvação de outra forma, o 
Pai teria isentado Cristo dos excruciantes 
sofrimentos físicos da cruz e a agonia 
espiritual infinita de sofrer a pena que Sua 
perfeita justiça tinha pronunciada sobre o 
pecado. Mas até para o Deus onipotente 
não houve outro jeito. É importante que 
nós claramente expliquemos esta verdade 
bíblica e lógica quando apresentamos o 
evangelho.

Suponha que um juiz tenha diante 
dele um filho, uma filha ou outra pessoa 
amada considerada culpada de múltiplos 
assassinatos pelo júri. Apesar de seu amor, 
o juiz deve confirmar a pena exigida pela 
lei. O amor não pode anular a justiça. O 
único modo que Deus poderia perdoar pe-
cadores e continuar justo seria que Cristo 
pagasse a pena pelo pecado (Rm 3.21-28).

Há duas outras questões de vital impor-
tância em relação à salvação do homem 
que Deus não pode fazer: ele não pode 
forçar ninguém a amá-lo; e Ele não pode 
forçar ninguém a aceitar um presente. Pela 
própria natureza do amor e da doação, o 
homem deve ter o poder de escolha. A 
recepção do amor de Deus e do dom da 
salvação através de Jesus Cristo pode 
somente ser por um ato do livre-arbítrio 
do homem.

Alguns argumentam que se a vonta-
de de Deus fosse que todos os homens 
fossem salvos, o fato de todos não serem 
salvos significaria que a vontade de Deus 
seria frustrada e Sua soberania aniquilada 
pelos homens. É também argumentado 
que, se o homem pudesse dizer sim ou 
não a Cristo, ele teria a palavra final em 
sua salvação e sua vontade é mais forte 
do que a vontade de Deus: “A heresia do 
livre-arbítrio destrona Deus e entroniza o 
homem.”[5]

Não há nada na Bíblia ou na lógica que 
sugere que a soberania de Deus requer 
que o homem seja impotente para fazer 
uma escolha real, moral ou de qualquer 
outra maneira.

Dar ao homem o poder para fazer um 
escolha genuína, independente, não dimi-
nui o controle de Deus sobre Seu universo. 
Sendo onipotente e onisciente, Deus cer-
tamente poderia arranjar as circunstâncias 
para impedir que a rebelião do homem 
possa frustrar Seus propósitos. De fato, 
Deus poderia até usar o livre-arbítrio do ho-

“Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que 
afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão 

numa tipografia.” (Benjamin Franklin)

O Que um Deus Soberano não Pode Fazer
(Parte II)

Dave Hunt (1926 – 2013)

mem para ajudar 
a cumprir Seus 
próprios planos 
e por meio disso 
ser ainda mais 
glorificado.

O  g r a n d e 
plano de Deus 
desde a funda-
ção do mundo 
para conceder 
ao homem o dom de Seu amor impede 
qualquer faculdade para forçar esse dom 
sobre qualquer uma de Suas criaturas. 
Tanto o amor quanto os dons de qualquer 
espécie devem ser recebidos. A força 
perverte a transação.

O fato que Deus não pode falhar, 
mentir, pecar, mudar ou negar a Si mesmo 
não diminui Sua soberania em qualquer 
proporção. Nem é Ele menos soberano 
porque não pode forçar alguém a amá-
-lo ou a receber o dom da vida eterna 
por Jesus Cristo. E do lado humano, a 
limitação reversa prevalece: não há nada 
que alguém possa fazer para merecer ou 
ganhar o amor ou um dom. Eles devem 
ser dados livremente do coração de Deus 
sem qualquer razão que não seja o amor, 
a misericórdia e a graça.

Maravilhosamente, em Sua graça so-
berana, Deus assim constituiu o homem e 
teve a intenção que o homem recebesse 
esse dom voluntariamente por um ato de 
sua vontade e respondesse com amor 
ao amor de Deus. Alguém uma vez dis-
se, “O livre-arbítrio do homem é a mais 
maravilhosa das obras do Criador.”[6] O 
poder de escolha abre a porta para algo 
maravilhoso além de nossa compreensão: 
comunhão genuína entre Deus e o homem 
por toda a eternidade. Sem o livre-arbítrio 
o homem não poderia receber o dom da 
vida eterna, por isso Deus não poderia dar 
este dom a ele.

Pusey aponta que “Sem o livre-arbítrio, 
o homem seria inferior aos menores 
animais, que têm uma espécie de liber-
dade limitada de escolha.... Seria auto-
-contraditório que o Deus Todo-Poderoso 
criasse um livre agente capaz de amá-lo, 
sem também ser capaz de rejeitar Seu 
amor.... sem o livre-arbítrio não podería-
mos livremente amar Deus. Liberdade é 
uma condição do amor.”[7]

É o poder de escolha genuína do 
próprio coração e vontade do homem que 
Deus tem soberanamente dado a ele que 
possibilita Deus a amar o homem e ao ho-
mem receber esse amor e a amar Deus em 
resposta “porque ele nos amou primeiro” 
(1Jo 4.19). É impossível que o poder de 
escolha pudesse desafiar a soberania de 
Deus visto que é a soberania de Deus que 
conferiu este dom ao homem e estabele-
ceu as condições para amar e dar.

Sugerir que Deus estaria faltando em 
“poder” (assim negando Sua soberania) 
se Ele oferecesse salvação e alguns a 
rejeitasse é errar o alvo. Poder e amor 
não são partes da mesma discussão. De 
fato, das muitas coisas que temos visto 
que Deus não pode fazer, uma falta de 
“poder” não é a razão para qualquer uma 
delas, nem é Sua soberania mitigada de 
maneira alguma por qualquer uma destas.

Assim, Deus ter dado à humanidade o 
poder de escolher amá-lo ou não e receber 
ou rejeitar o dom gratuito da salvação, lon-
ge de negar a soberania de Deus, admite o 
que a própria soberania de Deus amorosa 
e maravilhosamente proporcionou. Que 
possamos desejosamente responder de 
coração a Seu amor com nosso amor, e em 
gratidão por Seu enorme dom proclamar 
as boas novas aos outros.

Fonte: http://www.thebereancall.org, 1 de fevereiro de 2001
Tradução: Paulo Cesar Antunes

[5] W.E. Best, Free Grace Versus Free Will (Best Book Missionary Trust, 1977), 35.
[6] Junius B. Reimensnyder, Doom Eternal (N.S. Quiney, 1880), 257; citado em Fisk, Calvinistic 
Paths Retraced, 223.
[7] Edward B. Pusey, What Is Of Faith As To Everlasting Punishment?  (James Parker & Co., 1881), 
22-23; citado em Samuel Fisk, Calvinistic Paths Retraced (Biblical Evangelism Press, 1985), 222.

Manso na 
tempestade

Marcos 4.35-41

Depois de três meses em Ma-
naus (Dezembro-Marco), com o 
objetivo de prestar relatórios para 
as igrejas, como também ter um 
período de divulgação do projeto 
para novas igrejas na região Norte 
do Brasil, Pr. Jomar está de volta 
ao Chile cheio de gratidão pelo 
apoio de todos. A boa notícia é 
que agora a Igreja Batista Galilea 
já tem personalidade! Pastor Jo-
mar pede oração pela compra do 
terreno, a próxima etapa do Proje-
to Rancágua. Ele deverá estar no 
Congresso da AMI nos dias 14 a 
17 de julho em Valinhos SP.

ARAPONGAS PR
 O missionário Pr. Tiago Hen-

rique da Silva disse que todos 
os dias de manhã ele acorda 
pensando na ordem que Jesus 
deu para pregar o Evangelho 
(Mateus 28.19) e nas palavras 
de Paulo dizendo ao jovem Timó-
teo que deveria fazer a obra de 
um evangelista (2 Timóteo 4.5). 
Disse que quando olha para o 
campo mundial vê a urgência e 
a necessidade da obra ser feita. 
Mas também quando olha para 
o seu contexto, sua terra, a sua 
oração não é outra senão que 
Deus o faça cada dia mais dis-
posto a cumprir sua ordem. Em 
Arapongas o Projeto “Crescendo 
para Cristo” está com 40 crianças 
e adolescentes ouvindo semanal-
mente a Palavra de Deus através 
da evangelização aliada ao es-
porte. O trabalho já dura mais de 
três anos e há adolescentes que 
chegaram ainda criança. Esse 
projeto tem causado impacto na 
vida dos meninos e deixando uma 
marca da igreja na sociedade de 
um lugar de referência e contato 
com as famílias. Agora o alvo é 
alcançar adultos com a mesma 
prática. A construção também 
está em andamento. Já foi feito 
a cobertura e o salão para os 
cultos está arrumado. Agora se-
rão as salas. A igreja recebeu da 
Unopar - Universidade do Norte 
do Paraná, a doação de carteiras 
universitárias para as salas da 
igreja. Orem pelo complemento 
do sustento da família Silva, mis-
sionários pela AMI em Arapongas 
PR. Para contatos use o telefone: 
(43) 3056-1546, ou o e-mail: mis-
saotiago@hotmail.com. 

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
Deus tem abençoado rica-

mente o missionário Pr. Juarez 
Peixoto e sua esposa Musa que 
trabalham em São Sebastião da 
Boa Vista no Vale do Jequitinho-
nha, Norte de Minas Gerais. Eles 
já estão realizando os cultos em 
casa e adquiriram 40 cadeiras. Já 
foi dado à nova igreja o nome de 
Templo Batista Independente em 
Boa Vista. Os cultos são realiza-
dos aos sábados e domingos à 
noite. Continuam os estudos em 
casa com crianças e adultos, dis-
cipulado todos os dias de manhã 
e a noite. Há necessidade urgente 
de construir sanitários no local 
de cultos. Contatos pelo e-mail: 
juarezmusa@ig.com.br



5
MAIO 2015

Iremos completar 20 anos ou mais que somos colu-
nistas do nosso querido JA. Parece que foi ontem 
que escrevemos o primeiro artigo! Aqueles que me 

acompanham ao longo de todos esses anos, sabem que fui 
sacerdote católico romano por mais de 22 anos consecutivos, 
além do período de seminário capuchinho. Foram ao todo 
34 anos envolvidos com a hierarquia romanista, dissociado 
da minha própria família. Ali, dei os melhores dias da minha 
existência e, em prol daquela organização religiosa, daria a 
minha própria vida em sacrifício, se necessário fosse. Não 
fui um padre qualquer, de paróquia de extrema periferia. Fui 
ordenado padre-frade capuchinho no dia 11 de dezembro de 
1971, na cidade de Santo André-SP. Trabalhei em paróquias 
no interior de São Paulo, e no interior do Ceará, meu estado 
natal, até que fui pinçado para ser pároco da cidade de Qui-
xadá, paróquia-sede de diocese, chegando em pouco tempo 
a ser vigário-geral e diretor de colégio diocesano, pelos meus 
próprios méritos. Não havia por que sair daquela organização 
religiosa que sempre me deu status e uma vida de realce na 
sociedade, sem falar nos benefícios financeiros.

Fui um implacável perseguidor do povo de Deus, pois ja-
mais se esqueçam que eu fui sacerdote capuchinho, a mesma 
ordem franciscana a qual pertenceu o lendário Frei Damião 
de Bozanno. Eu tinha a mesmíssima mentalidade dele, que 
assim o diga o saudoso ex-Padre Aníbal Pereira Reis, se vivo 
ainda fosse entre nós, o qual passou momentos amargos em 
minhas mãos e investidas. Por isso em sua homenagem pós-
tuma escrevi “Persegui a um servo...”, publicado em nosso JA. 
Os pastores do interior do Ceará, no raio da circunvizinhança 
onde servi, passaram momentos amargos... Até pequenos 
templos foram derrubados sob minhas ordens. Mas um dia 
o soberano Senhor me alcançou! Comecei a familiarizar-me 
com as Sagradas Escrituras. Eu, padre, há muitos anos, não 
tinha a minha própria Bíblia. Também, para que padre com 
Bíblia? – pensava. Ela é instrumento inseparável de crente, 
pois padre só precisa apenas da Liturgia das Horas e do Missal 
Romano, isso só lhe é o bastante...

Comecei a ler as Sagradas Escrituras nos meus momen-
tos de solidão. Pedi ajuda, conheci aleatoriamente um pastor 
evangélico que se tornou meu amigo. Durante cinco anos 
ele me discipulou, pacientemente. Houve momentos que eu 
ficava bravo com ele, diante daquilo que ele ministrava para 
mim, e eu saia de sua casa bravo, pisando duro, batia a porta 
com força, e ao chegar em casa, rasgava a Bíblia. Inúmeras 
eu as rasguei! Mas, passado alguns dias, eu ligava tarde da 
noite para aquele pastor, e nem imaginava que ele poderia 
estar descansando, e ele me atendia com extraordinário amor 
cristão! “Eu já aguardava o seu contato, padre! Amanhã irei 
buscá-lo para continuarmos nossos estudos!”. Ele me abarro-
tava de livros e de CDs com mensagens as mais belíssimas 
possíveis, mas isso entrava em um ouvido e saia pelo outro! 
Eu era incrédulo demais! Mas Deus não desistia de mim!  

Até que um dia o Senhor permitiu que eu ficasse doente. 
Passei por uma cirurgia delicadíssima, e quando eu esta-
va naquele apartamento me recuperando, invade aquele 
quarto, sem me pedir licença, uma senhora muito idosa, 
70 anos de idade, a minha inesquecível vovó Maria Jesus, 
completamente analfabeta, que me falou numa linguagem 
tão simples como ela, sobre o grande amor Deus da sua 
experiência pessoal! Deus usa quem Ele quer! Durante os 
oito dias que ali passei, ela me visitou! Como esquecê-la?! 
Foi a gota d’água! Entreguei a minha vida a Jesus no dia 
17 de setembro de 1992! Deixei tudo por Ele!

Então por que agora eu tenho que estar falando dessa 
organização satânica a todo instante, a qual tantas decep-
ções me causou? Só por que sou ex-padre? Quero é dela 
me afastar mais e mais, fiz completa higienização espiritual  
para me esquecer de vez dos melhores dias da minha vida 
que ali passei. Hoje só me interessa falar do grande amor 
de Deus, sendo instrumento nas mãos do meu Senhor 
para que vidas preciosas venham ao conhecimento da 
Palavra da verdade do Evangelho, sem precisar estar me 
relembrando de suas heresias que vivi e ensinei. 

Tenho escrito em minha coluna, mensagens edificantes, 
genuinamente bíblicas, eu creio assim, tenho certeza que 
sim, mas, ao que me parece, não tem servido para edificar 
alguns leitores, pois alguém decepcionado escreveu: “tem 
conteúdo, como mensagem, mas é algo que qualquer um 
pode fazer...”. Isso muito me entristeceu demais! 

É, ninguém pode agradar a todos! Nem Jesus agradou!              

Muitos sinais em nossos 
dias apontam para a volta 
do Messias para governar 
como Rei sobre toda a Terra. 
O shofar também significa 
preparação para a batalha 
final. No arrependimento, 
o shofar alcança o nosso 
interior, compelindo-nos a 
enfrentar nossas áreas de 
culpa e desobediência, a 
fim de estarmos preparados 
para relacionar-nos com um 
Deus santo. 

Sabendo que o dia do 
SENHOR está próximo deve 
ser também uma motivação 
para nos preparar. O shofar 
realmente é um chamado 
de despertamento: “Acorde, 
gente! É hora de dispor-se!”

“Porquanto o Senhor 
mesmo, dada a sua palavra 
de ordem, ouvida a voz do 

“Eu segurei muitas coisas em minhas mãos, e eu perdi tudo; mas 
tudo que que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo.” 

(Martin Luther King)

“Tem 
conteúdo, como 
mensagem, mas 

é algo que qualquer um 
pode fazer...”

ENCONTRO DE CASAIS
No dia 28 de março o 

missionário Adriano dos 
Santos, de Cubatão SP foi o 
preletor do encontro de ca-
sais promovido pela Igreja 
Batista em Maringá PR que 
está em fase de implanta-
ção pelo missionário Clau-
dinei Periles. No domingo, 
dia 29, Adriano pregou no 
culto e deu testemunho do 
seu projeto missionário. É 
que ele e a esposa estão 
levantando sustento para 
serem enviados para a 
Argentina. Adriano teve 
a oportunidade de visitar 
outras Igrejas no Norte do 
Paraná. A partir de janeiro 
ou fevereiro de 2016, Pr 
Periles terá o apoio de 
outro casal para ajudar nos 
trabalhos em Maringá: Pr. 
Paulo Van Lon e sua espo-
sa Suzana da Igreja Batista 
Esperança em Curitiba PR. 
Contatos pelo telefone (44) 
32639065 ou Cel. (44) 9981 
4664. Por  Skipe: Periles, 
ou se preferir por e-mail: 
claudineiperiles@ig.com.br.

PROJETO PORTUGAL

Missões: Você ouve 
o som do shofar?

O que se  pode 
compara r  ao 
som melancólico 

e suplicante do shofar? Ouvir 
o toque do shofar provoca em 
nós um misto de comoção e 
curiosidade. Seu som parece 
que vem das profundezas do 
coração do próprio Deus. É 
um som que ultrapassa os 
limites do tempo.

O fôlego humano é so-
prado com força máxima 
no chifre, simbolizando o 
fôlego do divino Espírito que 
vivifica nossos corpos. Mas, 
o que significa esta ordem 
peculiar, para que se ouça o 
som do shofar? O que Deus 
estava ensinando ao Seu 
povo nas páginas do Antigo 
Testamento e que ressoa até 

nós da Nova 
Aliança?

Os sig-
n i f i c a d o s 
associados 
com o sho-
far nas Es-
crituras se 
relacionam 
de forma es-
pecial com 
nossa épo-
ca. Há três 
s e n t i d o s 
que acredito 
serem parti-
cularmente 
relevantes 
nesta hora: 
1 - Tempo de 

ao Arrependimento; e  3 - 
Anúncio da Volta do Messias. 

No sentido de guerra, Is-
rael está sob ataque – não só 
daqueles que são inimigos 
declarados, mas também 
daqueles que tramam na 
surdina e estabelecem acor-
dos que, a médio e longo 
prazo, vão prejudicar a paz 
de Israel.

Nós também vivemos 
numa guerra em nossa vida 
cristã: inimigos poderosos 
(mundo, carne e diabo) se 
unem para afastar-nos de 
Deus, de nosso tempo de-
vocional, de nosso compro-
misso com a santidade, e de 

1 - O SHOFAR CONVOCA O POVO PARA GUERRA E DECLARA A VITÓRIA
nossa dedicação para servir 
ao Reino de Deus.

Antigamente, em Israel, 
a ordem era tocar o shofar 
em tempos como este, para 
soar um alerta e chamar o 
povo para se congregar para 
a guerra.

Porém, a Palavra de 
Deus diz:

“Quando na vossa ter-
ra sairdes a pelejar con-
tra os opressores, que vos 
apertam, também tocareis 
as trombetas a rebate (ou 
tocareis um alarme com o 
shofar), e perante o SE-

NHOR vosso Deus, haverá 
lembrança de vós, e sereis 
salvos de vossos inimigos” 
(Números 10:9). 

O som do shofar também 
tinha o significado de triunfo 
na batalha, como quando 
reverberavam suas notas 
contra as muralhas de pe-
dra de Jericó, nos dias de 
Josué, trazendo arrasadora 
vitória às tropas vulneráveis 
de Israel. O shofar galvaniza 
coragem. Como precisamos 
ouvir o som do shofar, des-
pertando fé, em favor das 
batalhas espirituais de hoje!

O shofar é uma advertên-
cia divina de iminente juízo. 
“Tocai o shofar em Sião, 
promulgai um santo jejum, 
proclamai uma assembléia 
solene” (Joel 2:15). 

Sabemos que não es-
tamos isentos de culpa. 
Assim como Israel que, em 
sua grande e expressiva 
maioria, tem rejeitado o 
Messias (Yeshua HaMashia 
– Jesus, o Cristo), nós como 
igreja não temos cumprido 

2 - O SHOFAR CHAMA AO VERDADEIRO ARREPENDIMENTO
nossa Missão, e todos nós 
precisamos de arrependi-
mento, de um retorno a Deus 
com corações rasgados. Os 
judeus precisam ouvir de 
Jesus, o Messias de Isra-
el! Os gentios carecem da 
salvação! E nós temos que 
pregar aos judeus e gentios 
as boas novas da Salvação 
em Jesus Cristo! Esta é a 
nossa missão. Desobediên-
cia, omissão ou desleixo são 
pecados. 

O Shofar tem um som 
missionário que lembra a 
necessidade de pregar, de ir 
aos confins da terra, de im-
plantar igrejas missionárias, 
de ir aos judeus e gentios. 
O som do shofar, como o 
canto do galo para o após-
tolo Pedro, nos faz lembrar 
que é tempo de chorar, de 
arrepender-se, de consertar 
a vida e fazer novos propó-
sitos que verdadeiramente 
agradem ao SENHOR Deus.

(Baseado nas pesquisas do Prof. Eitan Shishkoff, responsável pelo ministério “Tents of 
Mercy”, uma rede de emissários em Israel, e através do mundo, que trabalha em prol da 
restauração de Israel e da unidade do judeu e do gentio no Corpo do Messias).

Pr. José Nogueira – IBF Cristo é Vida – www.cristoevida.com

3 - O SHOFAR ANUNCIA O RETORNO DO MESSIAS
arcanjo, e ressoado o sho-
far de Deus, descerá dos 
céus, e os mortos em Cristo 
ressuscitarão” (1 Tessaloni-
censes 4:16). 

Quando o shofar volta 
a ser ouvido, é um grande 
sinal do retorno do Messias 
Yeshua e do princípio de Seu 
glorioso Reino. Que expecta-
tiva! Que importância e que 
valor devemos atribuir aos 
dias que estamos vivendo 
agora! O shofar é um con-
vite que chega a nós das 
profundezas do Espírito do 
Deus Vivo. 

Preparem-se para a 
Guerra! As forças do mal já 
estão em formação de bata-
lha. É hora de ajuntar-se com 
coragem e de não desfalecer. 

Arrependam-se de toda 
insensatez do mundo e do 

tolo desperdício da sua pre-
ciosa energia. Acordem, é 
tempo de dar tudo ao Senhor 
Jesus e a entregar-se ao Seu 
grande propósito para nossa 
vida. Nosso Messias está às 
portas. 

Vigiem, pois a vinda do 
Rei está tão próxima! Você 
ouve o som do shofar? As 
notas baixinhas, lá longe, 
já estão chegando do céu, 
em constante crescendo. É 
sua voz que está chaman-
do, alcançando o íntimo da 
nossa alma.

“Tocai o shofar em Sião, e 
daí voz de rebate no meu san-
to monte; perturbem-se todos 
os moradores da terra, porque 
o dia do SENHOR vem, já 
está próximo” (Joel 2:1).

Você ouve o som do 
Shofar?

Guerra: Ajuntamento e Decla-
ração de Vitória; 2 - Chamado 

Pr. José Nogueira

O Pr. Jovito Donizeti Nu-
nes com sua esposa Cristina 
e os filhos Gabriel e Daniela, 
trabalhando em Torres Ve-
dras, Portugal pede as ora-
ções pelo trabalho que era 
realizado na congregação do 
Turcifal que teve de ser de-
volvido à igreja mãe. Na fa-
mília Nunes as bênçãos são 
grandes com a reconciliação 
da filha Daniela. Em Casali-
nhos de Alfaiata e em Fernão 
Ferro Deus tem abençoado. 
Pr. Jovito iniciou também o 
Seminário Teológico por ex-
tensão com 6 alunos.  Para 
contatos: Telefones: 00351 
261 40 5898 e 00351 925 
182 622. Apartado 160 - Có-
digo Postal: 2564-910 Torres 
Vedras - Portugal. E-mail: 
cgdjovitonunes@gmail.com.

BATATAIS SP

A Igreja Batista da Vitó-
ria que está sendo implan-
tada em Batatais SP pelos 
missionários Almir Nunes 
e Benjamin Paulo Leaf re-
aliza neste mês de maio a 
sua Conferência da Família 
tendo como preletor o Pr. 
Luciano Martins da Igreja 
Batista Central de Barretos 
SP. Em março realizou a 
Conferência Missionária 
para renovação da Pro-
messa de Fé para Missões 
tendo como pregador o Pr. 
Jader Saraiva da PIB de 
São Sebastião do Paraiso 
MG. No momento a igreja 
está em fase de aprovação 
do projeto para dar início à 
construção do templo.
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“Senhor, minha preocupação não é se Deus está ao nosso 
lado; minha maior preocupação é estar ao lado de Deus, 

porque Deus é sempre certo.” (Abraham Lincoln)

NOVO GAMA

O Grupo Manancial de Luz 
da Igreja Batista Bíblica de 
Junqueiro AL comemorou 

seu 12º aniversário no dia 29 de março 
de 2015. Na ocasião foi realizado um 
culto de ações de graças pelo trabalho 
que o grupo das senhoras tem realizado 
durante todos esses anos. 

Em sua pregação, o Pr. Lourinaldo 
Alves da Silva enfatizou a importância da 
mulher no ministério tendo como tema: 
“VIVENDO PARA O SERVIR” com base 
em Mt 27.55. Disse que a mulher na so-
ciedade judaica era considerada parte da 
propriedade de um homem. Rt 4.5. As filhas 
não recebiam nenhuma herança quando 
o pai morria Nm 27.1-8. Tanto direitos, 
quanto deveres religiosos da mulher eram 
limitados. Elas não podiam estudar a Torá, 
ir à escola e exercer liderança no serviço do 
santuário. O que elas podiam era contribuir 
para a ornamentação e embelezamento 
do tabernáculo (Ex 35.25,26), participar da 
música no templo (Ed 2.64,65), e exercer 
a hospitalidade (II Rs 4.9,10). 

Mas com a vinda de Jesus Cristo ele 
colocou a mulher no seu devido lugar 

O dicionário define refúgio (Etm. do latim: re-
fugium.ii),  como retiro: local tranquilo que 
oferece paz, tranquilidade, sossego. Abrigo: 

lugar que alguém procura para fugir ou para se livrar de um 
perigo. Esconderijo: lugar onde alguém pode se esconder 
ou ocultar alguma coisa. Amparo: aquilo que serve para 
amparar, para proteger ou confortar.

Fiquei pensando na igreja como este lugar, como lugar 
de refúgio. Acredito que o Senhor Jesus quando institui a 
igreja, dentre seus objetivos estava de ela ser para nós, 
um lugar de refúgio.

Não sei por quais motivações você congrega em uma 
igreja, mas pensando nas definições de refúgio apresen-
tadas, quero convidar a você a olhar para a igreja como:

Local tranquilo que oferece paz, tranquilidade, sosse-
go - Houve tempos em que as pessoas entravam na igreja 
para desfrutar dessa tranquilidade e sossego. Para fugir da 
agitação e correria da vida. Para ouvir a voz de Deus em 
meio ao silêncio. Faz tempo que nossas igrejas deixaram de 
ser este lugar de paz, tranquilidade e sossego. A agitação da 
vida, da correria diária invadiu nossas igrejas. Chegamos à 
igreja para cultuar agitados, alvoroçados. É preciso colocar a 
conversa em dia. É preciso combinar os programas, ensaios 
e encontros semanais, é preciso tanta coisa, exceto acalmar-
-se, aquietar-se e se deixar embalar pela paz, tranquilidade 
e sossego que o lugar oferece. Faz tempo que os crentes 
deixaram de enxergar a igreja como um lugar santo, no sen-
tido de ser o lugar separado para nosso culto e adoração ao 
Deus todo poderoso e Santo. Precisamos colocar em prática 
o conselho do Profeta Habacuque quando entrarmos na 
igreja de Deus: “O Senhor, porém, está no seu santo templo; 
cala-se diante Dele toda a terra”. Hc. 2. 20

Abrigo: lugar que alguém procura para fugir ou para se 
livrar de um perigo - A igreja é o local que nos protege dos 
perigos físicos e espirituais. Quando recebemos a Cristo 
como nosso Senhor e Salvador passamos a fazer parte da 
família de Deus, e como família, passamos a freqüentar a 
“casa física” do Pai, que chamamos de igreja. Estar abri-
gado pressupõe está “debaixo de”. Estamos debaixo da 
graça do Pai e é na igreja que encontramos abrigo contra 
os perigos do mundo físico e do mundo espiritual. Estar na 
igreja nos torna menos expostos às forças do mal que atuam 
no mundo. Podemos interpretar abrigo como esconderijo, 
que à luz do Salmo 91.1 nos afirma: “Aquele que habita no 
esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descan-
sará”. A igreja do Senhor é o lugar privilegiado para abrigar 
nós, os seus santos. Que possamos buscar seu abrigo.

Esconderijo: lugar onde alguém pode se esconder 
ou ocultar alguma coisa. – abrigo e esconderijo muitas 
vezes aparecem juntos na Bíblia, pois a figura do Senhor 
como abrigo e esconderijo é utilizado de muitas formas. 
O salmista no salmo 61.4, demonstrando confiança no 
Senhor afirma: “Habitarei no teu tabernáculo para sempre; 
abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas”.

Esconder-se pode dar a ideia de medo e covardia, mas 
Deus usa a igreja como esconderijo no sentido de nos 
manter seguros, protegido do mundo e de suas mazelas e 
maldades. O Salmo 91 nos ensina que aquele que habita 
no esconderijo do altíssimo à sombra do Onipotente des-
cansará. Habitar significa morar, não estar de passagem, 
não visitar, mas morar. A palavra habitar no original fala de 
permanecer, assentar, morar, fazer residência. Somos filhos 
de Deus, por isso, podemos habitar este esconderijo que 
é a igreja, pois está em Deus e é coberto por sua sombra 
Onipotente. No esconderijo do Altíssimo (igreja), recebemos 
descanso, renovo e convicções que nos trazem paz.

Amparo: aquilo que serve para amparar, para proteger ou 
confortar – a verdadeira igreja do Senhor Jesus deve servir 
de amparo, proteção e conforto, do ponto físico e espiritual.

O profeta Davi teve a perfeita compreensão do quanto 
Deus era o seu amparo, seu protetor. No livro de 2 Samuel 22 
Davi entoa um lindo cântico no dia em que o Senhor o livrou 
das mãos de seus inimigos e das mãos de Saul. Foi uma prote-
ção física. Em um texto de linda adoração ele declara sobre os 
seus inimigos “Encontraram-me no dia da minha calamidade; 
porém o Senhor se fez o meu amparo” 2 Samuel 22.19.

A igreja tem a função de amparar, proteger e confortar. A 
igreja é para aqueles que reconhecem que precisam ser am-
parados física e espiritualmente. Para aqueles que somente 
aos pés do Mestre se sentem protegidos e confortados.

Viveremos o ápice da igreja como lugar de refúgio no 
dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. 
Estaremos para todo o sempre com Ele, protegidos, am-
parados, abrigados em um local tranquilo que oferece paz, 
tranquilidade, sossego. Maranata, ora vem Senhor Jesus!

A Igreja 
como refúgio

Nos dias 27 a 29 de abril, a 
Igreja batista Bíblica em Novo 
Gama GO, sob a liderança do Pr. 
Geovan Bezerra dos Santos reali-
zou a sua CONFERENCIA ANUAL 
DE MISSÕES, tendo como prega-
dor o Pastor José Antonio Mar-
ques da Igreja Batista Bíblica em 
Avelino Lopes-PI. O tema deste 
ano foi: MISSÕES UMA ORDEM 
E UM DESAFIO. Toda a igreja 
estava envolvida no trabalho e de 
sexta feira até o domingo muito foi 
realizado: oração, hinos voltados 
para o tema, e uma tocante peça 
missionária que chamou muito a 
atenção dos irmãos para refleti-
rem sobre o papel da igreja no 
sustento dos missionários. Foi um 
final de semana inesquecível. Na 
foto, os pastores Geovan e José 
Antonio com as esposas Vera e 
Archimínia. Para contatos use o 
e-mail: prgeovan@yahoo.com.br.

VALE DO JEQUITINHONHA
Desde o dia 11 de abril próxi-

mo passado que o irmão Omar J. 
Carvalho e sua esposa Maria estão 
substituindo os missionários Pr. 
Juarez e Musa por dois meses em 
São Sebastião da Boa Vista no Vale 
do Jequitinhonha MG. Em Buritama 
SP, apoiando o missionário Geraldo 
que atua também e Birigui SP falta 
colocar piso na sala, revestimento 
no banheiro e cozinha e também 
rebocar uma parede na sala, traba-
lho que ficou para depois da volta 
de São João da Boa Vista.

MUDANÇA DE CAMPO
Pastor Geraldo Majela Pupin 

tem servido ao Senhor no Mato 
Grosso do Sul por 21 anos. Nesse 
período esteve envolvido em par-
ceria no Projeto Grande Dourados 
o qual já resultou na fundação da 
Igreja Batista Central em Doura-
dos (Pr. Antonio Pupin), na Igreja 
Batista Independente em Ponta 
Porã (Pr. Ricardo Leite) e a igreja 
Batista Boa Novas em Fátima do 
Sul onde atua o Pr. Geraldo. Há 
um ano a AMI tem procurado um 
missionário para dar continuidade 
ao trabalho em Fátima do Sul que 
ainda é incipiente, mas sem resul-
tado concreto. Acontece que o Pr. 
Geraldo, devido à idade e o trata-
mento de saúde da sua esposa 
Vilani, precisam mudar de campo 
e trabalhar em equipe. Depois de 
oração e pesquisa, e com apoio 
da Igreja enviadora e da AMI, Pr. 
Geraldo passará a servir no ABC 
Paulista em parceria com o missio-
nário Pr. Tomé Lopes dos Santos. 
A mudança poderá ocorrer ainda 
este ano. O Projeto Grande ABC 
é semelhante ao Projeto Grasne 
Dourados, pois visa a implantação 
de igrejas e o treinamento de obrei-
ros. Orem pela saúde do casal 
Geraldo e Vilani Pupin.

Grupo Manancial de Luz

de honra, de liberdade e dignidade. Na 
primeira vez que Jesus declarou ser 
o Messias ele o fez a uma mulher (Jo 
4.25,26). Muitas mulheres aceitaram o 
chamado de Cristo e serviram ao Se-
nhor com seus bens (Lc 8.1-3). Muitas 
mulheres presenciaram o sofrimento e 
a crucificação de Jesus (Mc 15.40,41). 
Elas foram as primeiras a verem Cristo 
ressuscitado (Mt 28.8,9). Fica claro pelo 
relato bíblico que as mulheres tiveram um 
papel importante no ministério de Jesus. 

Paulo também relata nas suas epísto-
las que as mulheres tiveram um papel im-
portante na igreja primitiva. Em Romanos 
capítulo 16 temos um grande exemplo: 
Febe que hospedou muitos servos de 
Deus. Maria, Trifena, Trifosa e Pérside, 
entre outras que trabalharam cooperando 
no ministério de Paulo. 

Que as mulheres cristãs dos nossos 
dias possam seguir os exemplos dessas 
santas mulheres de Deus, concluiu o 
pastor Lourinaldo. Alves da Silva.

Contatos com Pr. Lourinaldo pelo E-
-mail: lourinaldoalves@live.com, ou pelo 
telefone (82) 9162-7984 (CLARO).
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Além de exer-
cer por várias 
décadas os 

cargos de missionário e 
pastor, o Pr. Jaime também 
atuou tanto no Brasil como 
no seu país de origem 
como evangelista minis-
trando a Palavra de Deus 
às diferentes necessidades 
de pessoas praticamente 
em todos os estados do 
Brasil e dos EUA. 

Como autor ele escre-
veu os livros “Profecias” e 
“O Movimento Carismáti-
co”, artigos para jornais e 

35 ANOS

COMO SE FAZ UM ATEU
Pesquisa realizada pelo 

Grupo Barna, que trabalha 
com as tendências religiosas, 
apontou os três componentes 
principais que levam pesso-
as a se tornarem ateus e/
ou agnósticos: a rejeição à 
Bíblia; dificuldade em confiar 
nas igrejas; e uma visão de 
mundo secular que é reforça-
da através da cultura. Estas 
conclusões foram inseridas no 
relatório recém-lançado sobre 
os céticos religiosos, notando 
que 25% de todos os adultos 
que não frequentam a igreja 
são considerados ateus ou 
agnósticos.

INFLUÊNCIA
A bancada evangélica 

alcançou um nível de repre-
sentatividade tão forte que 
vem influenciando outras 
bancadas, como a dos ca-
tólicos, no Congresso. Essa 
é a opinião da jornalista e 
professora-doutora Magali do 
Nascimento Cunha, docente 
da Universidade Metodista 
de São Paulo. Magali afirmou 
numa entrevista concedida 
à Rede Brasil Atual que o 
discurso dos parlamentares 
evangélicos se solidificou 
na política porque encontra 
simpatizantes em outros se-
tores da sociedade. Na atual 
legislatura  é a terceira maior 
bancada do Congresso. Bom 
sinal.

MOBILIZAÇÃO
O líder evangélico David 

Lane quer mobilizar pastores 
para “salvar” os EUA. Ele quer 
ligar pastores com o candidato 
presidencial republicano, for-
mando um verdadeiro exérci-
to. Para alcançar seu objetivo 
ele viaja pelo país tentando 
convencer os evangélicos a 
se tornarem politicamente ati-
vos. Sua esperança é que os 
pastores politizados ajudem a 
mobilizar congregações frus-
tradas por conta do fracasso 
de candidatos conservadores. 
Observadores próximos dos 
evangélicos e de seu envolvi-
mento político dizem que Lane 
é o emblema de uma nova ge-
ração de líderes evangélicos 
que atraem o apoio local ou 
exercem influência nacional a 
partir de suas próprias redes. 
Toda essa atividade tem atra-
ído a atenção dos adversários 
liberais, que chamam Lane de 
extremista.

BABILÔNIA
Uma nova onda de pro-

testos e boicotes à novela 
Babilônia por parte dos De-
putados da bancada evangé-
lica na Câmara incentivando 
protestos e boicote à novela 
da Rede Globo. A motivação 
para a indignação dos parla-
mentares surgiu da cena em 
que o personagem do ator 
Chay Suede trata sua namo-

“Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um 
ignorante, mas aquele que a conhece e diz que é mentira, 

este é um criminoso”. (Bertolt Brecht)

PRÓLOGO
“Não há razão para o mundo crer que somos de 

Deus se agimos como o Diabo”.
(Tommy Tenney)

EPÍLOGO
“Nunca oro suplicando cargas mais leves, 

mas ombros mais fortes”. 
(Phillips Brooks)

rada com desprezo por causa 
de sua visão conservadora 
a respeito da homossexuali-
dade. A cena mostra o rapaz 
revoltado e, em meio aos 
gritos, diz à menina que “ela 
não tem direito de dizer o que 
é certo e errado”. Além desse 
diálogo em particular, Ricardo 
Linhares, Gilberto Braga e 
João Ximenes Braga vem 
descrevendo os personagens 
que formam uma família de 
evangélicos de forma carica-
ta, atribuindo-os preconceito 
e corrupção, como se fossem 
um retrato do segmento na 
sociedade brasileira. 

NOVO BBB
Não! Não se trata de mais 

um escandaloso Big Brother 
Brazil. Trata-se da bancada 
BBB da Câmara em Brasília: 
“Bala, Boi e Bíblia”. São as 
três maiores bancadas que, 
mesmo não sendo hegemô-
nicas, atuam em conjunto em 
questões pontuais relevantes 
como: redução da maiori-
dade penal, flexibilização 
na proibição de porte de 
armas via a revogação do 
Estatuto do Desarmamento, 
Estatuto do Nascituro (que 
prevê benefício para feto 
fruto de estupro), o Estatuto 
da Família que a define como 
núcleo formado por homem 
e mulher, a transferência do 
Executivo para o Congresso 
da demarcação das terras 
indígenas (de interesse dos 
ruralistas), entre outros. São 
parlamentares da Segurança 
Pública (275 deputados), dos 
Ruralistas (198 deputados) e 
a Evangélica (74 deputados). 
Muito vai se ouvir falar nos 
próximos meses e anos da 
agenda das BBBs que mo-
vimentam assuntos de forte 
apelo popular cristão e que 
mexem com o cotidiano das 
pessoas nas redes sociais. 

ENERGIA
Pioneira dos carros elétri-

cos, a Tesla revelou uma bate-
ria para casas que o fundador 
da empresa, o norte-americano 
Elon Musk, garantiu que vai 
ajudar a mudar a “infraestrutura 
energética de todo o mundo”. 
Trata-se da “Tesla Powerwall” 
que pode armazenar energia 
a partir de painéis solares, da 
rede elétrica à noite - quando é 
mais econômica - e proporcio-
na um backup seguro em caso 
de uma queda de energia. O 
dispositivo, que se encaixaria 
na parede da garagem de uma 
casa, pode tornar as casas 
completamente independentes 
da energia elétrica tradicional, 
usando apenas energia solar. 
O dispositivo, que vai custar 
3.500 dólares, estará inicial-
mente à venda nos Estados 
Unidos ainda este ano, mas 
o objetivo é que ele chegue a 
mercados internacionais em 
algum momento de 2016.

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas; 
os livros só mudam as pessoas.”  Mário Quintana
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CRIADOS PELA PALAVRA
A IGREJA CENTRADA EM JESUS

Matt Chandler, Josh Patterson e Eric Geiger
Edições Vida Nova

www.vidanova.com.br/
Quando o evangelho é corretamente ensinado e aplicado ao povo 

de Deus, a igreja se torna uma “criatura da Palavra”. Mais do que 
dominar uma simples declaração doutrinária, ela passa a entender, 
abraçar e viver na prática a realidade do nascimento, da vida, da 

morte e da ressurreição de Cristo. Criados pela Palavra desenvolve esse conceito.

ENSINO CRIATIVO USANDO SUCATA
Ana Rita Lira

Editora: APEC
www.apec.com.br

Este livro irá ajudar os professores em sua criatividade na arte 
de contar histórias. Trata-se de uma excelente obra para pais e 
professores. O Livro mais o CD Room vão ensiná-lo a transformar 
garrafas PET em personagens bíblicos para melhorar a arte de 
contar histórias. 

AS CONTROVÉRSIAS DE JESUS
John Stott

Editora Ultimato
www.ultimato.com.br

Para Stott, é preciso desenterrar as raízes de hostilidade em 
relação às questões doutrinárias e insistir na definição teológica 
em favor do cristianismo evangélico. A essência é o cristianismo 
bíblico como o próprio Jesus Cristo ensinou e defendeu de seus 
detratores.

também o amplamente distribuído folheto 
evangelístico intitulado “Salvo e Seguro”. 

Nos anos 80 ele apropriadamente 
recebeu do Tabernacle Baptist College 
(Faculdade Batista Tabernáculo) o grau 
honorário de “Doutor em Teologia”. 

Recentemente, ele e a sua esposa, 
Nancy Rose, completaram 61 anos de 
casados e ainda consideram como um 
dos maiores privilégios de suas vidas o 
fato de terem vivido intensamente no Brasil 
por 54 anos. Impressiona a todos que os 
conhecem o amor e a admiração que eles 

têm pelo Brasil e pelos brasileiros. 
Cada um de nós que por tantos 

anos recebeu incontáveis bênçãos por 
intermédio do ministério fiel e frutífero 
do Pr. Jaime gostaria de emprestar as 
oportuníssimas palavras da mulher suna-
mita para dar o inequívoco testemunho: 
“Eis que tenho observado que este que 
sempre passa por nós é um santo homem 
de Deus.” II Reis 4.9.
______________________________

Pr. Milton José Nunes
Igreja Batista Independente

Pastor Jaime Rose recebe título 
de Cidadão Ribeirão-pretano

No dia 29 de março de 2015 a 
Igreja Batista Bíblica do Calvário em 
Campinas, sob a liderança do Pr. 
Hercílio Mendes de Oliveira, come-
morou 35 anos de fundação. Com 
muito louvor e exaltação a Deus 
os irmãos deram graças por mais 
um aniversário da igreja realizando 
um culto de ações de graças que 
teve como preletor o missionário Pr. 
José Carlos Guimarães. Além de 
ser um dia de grande festa, o even-
to contou ainda com três batismos 
dos irmãos: Caio, Elber e Tatiana.

CAMPO GRANDE MS
O missionário Pr. Ricardo 

de Oliveira leite está animado 
com o trabalho no Instituto Ba-
tista Filadélfia onde os estudos 
começaram a todo vapor este 
ano. Em 2015 serão ministradas 
matérias relevantes e o que mais 
alegra é a dedicação dos profes-
sores e alunos. Para o final deste 
ano haverá diversos eventos de 
grande importância, entre eles, 
a formatura dos alunos. Várias 
famílias têm chegado à Igreja e o 
fluxo de pessoas tem aumentado 
bastante chegando a uma média 
de 70 pessoas na Escola Bíblica 
Dominical. Há diversas pessoas 
sendo preparadas para o batismo. 
Continuem orando pelo Pr. Ricar-
do e pela sua esposa Ruth Leite. 

VII CONFERÊNCIA DE JOVENS
Nos dia 29 a 31 de maio acon-

tecerá na Igreja Batista Regular 
Ebenézer, Rua Iná Brito, 288, 
Fortaleza CE, a VII Conferência 
de Jovens sob o tema “Contem-
plando a Deus” - Isaias 6.1. O pre-
letor será o Pr. Lindemberg Lopes 
que abordará os seguintes temas: 
“A Ira de Deus”; “A Misericórdia 
de Deus”; “A Graça de Deus”. No 
domingo as preleções serão as 
seguintes: “A Bondade de Deus” 
(Paulo Henrique) e “O Amor de 
Deus” (Victor Ramos).

PROJETO UBERABA
O pastor Leonilson Pereira 

Leite está implantando uma nova 
igreja em Uberaba MG. Trata-se 
de uma Igreja com visão missio-
nária que já pratica a Promessa 
de Fé desde o inicio do projeto, 
pois o próprio missionário já é 
promessista de fé. Depois de 
comprar o terreno, no dia 21 de 
fevereiro teve início a construção 
de um salão (56m²) para sair do 
aluguel.  No mês de Abril Pr. Le-
onilson foi abençoado com a pre-
sença do irmão Djalma da Igreja 
Batista de Franca-SP, o qual ficou 
duas semanas trabalhando como 
pedreiro na construção do salão. 
Orem pelo pastor Leonilson e 
sua família, principalmente pela 
sua esposa que não está muito 
bem. Contatos: Rua Búzios 437, 
Jardim Copacabana - Uberaba-
-MG CEP 38046-740 Uberaba 
MG. Telefones: (34) 3311-1142 
e (34) 9117-9309 (Tim). E-mail: 
prleonilson@hotmail.com. 

Continuação da página 1
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Aconteceu no dia 
27 de março pró-
ximo passado na 

Igreja Batista Teresópolis, 
liderada Pelo o Pr. Jose 
Nilton Vieira Santos, a pri-
meira Reunião Regional de 
Pastores do Rio Grande do 
Sul de 2015. 

Comunhão, café, tes-
temunhos, louvor e uma 
ótima mensagem proferida 
pelo o Pr. Odir do Taberná-
culo Batista Fundamental 
em Caxias do Sul RS. Sob 
o tema, “Os Entraves do Mi-
nistério Pastoral”, com base 
no Salmo 19, pastor Odir 
levou todos a uma profunda 
reflexão ministerial. 

Nos dias 24 a 26 
de abril o Templo 
Batista Maranata 

de Aparecida de Goiânia 
GO, sob a liderança do Pr. 
Éverton de Castro realizou 
sua terceira conferência mis-
sionária, com o tema: “Um 
chamado à obediência”. Na 
ocasião o Pr. Carlos Alber-

Missionário Ruy 
Messias entrega Igreja
A Igre ja  Bat is ta 

Fundamental em 
Rio Branco, no 

Bairro Areal, periferia da 
capital já passou por muitas 
lutas. No início o missionário 
Pr. Ruy Messias enfrentou 
muita resistência trabalhan-
do naquelas ruas ora em-
poeiradas, ora enlameadas. 
Hoje, olhando para trás há 
bênçãos sem medida para 
serem contadas. 

Agora, desde o início de 
2015 o missionário começou 
um período de transição, 
pois está na hora de passar 
o bastão para um pastor e 
iniciar novos trabalhos na 
periferia de Rio Branco, 
que é o alvo do projeto. Há 
três meses foi apresentado 
para a Igreja o nome do Pr. 
Emídio Viana, que por doze 
anos pastoreou a Primeira 
Igreja Batista Regular de 
Rio Branco, portanto vive no 
Acre há bastante tempo, não 
existindo problema algum 
com a cultura local. A fase 
agora é de relacionamento, 
Igreja e Pr. Emídio. 

Orem por esse momento 
da igreja. Pr. Ruy está em 
oração por um novo local 

para iniciar mais uma igreja e 
os seus olhos se voltam para 
dois bairros periféricos: Jorge 
Felix Lavocat, onde reside 
cerca de doze mil famílias e 
não existe nenhuma Igreja 
de posição Batista e o bairro 
vizinho, Tancredo Neves onde 
mora mais de quinze mil famí-
lias, nas mesmas condições e 
nenhuma Igreja Batista. 

O Pr. Ruy está em tra-
tamento de saúde e precisa 
nas nossas intercessões e 
apoio no sentido de que o 
Senhor viabilize condições 
para que ele possa realizar 
tratamento ofertado pelo 
neurologista Cícero Galli 
Coimbra, que exerce sua 
atividade em São Paulo, 

capital.  Esse especialista 
tem conseguido excelentes 
resultados no tratamento 
do diagnóstico que o pastor 
Ruy recebeu em 2012: Mal 
de Parkinson. O problema é 
que a equipe do Dr. Cícero 
não mantém convênio com 
a Unimed (plano pelo qual é 
amparado), e teria que ser 
particular. Os custos são 
altos e ainda tem a questão 
do deslocamento. Se você 
tem condições, além de orar, 
participe apoiando o missio-
nário neste momento. En-
tre em contato pelo e-mail: 
ruydomessias@gmail.com. 
Telefones: (68) 3224-8334 
(Residência - OI); 8113-3513 
(TIM); 9967 3115 (VIVO).

Pastores se reúnem em Porto Alegre RS

No total, somando pas-
tores, missionários e semi-
naristas, a reunião contou 
com 32 participantes. Para 

contatos com Pr. José Nilton 
o e-mail: j.niltonviera@bol.
com.br, ou josenilton.vsan-
tos@gmail.com. 

Missões no TBM de Aparecida de Goiânia
to Morais, 
m i s s i o -
nário que 
atua como 
C o o r d e -
nador de 
M i s s õ e s 
da AMI foi 
o preletor, 
e desafiou 
a igreja a 
continuar 
sua obra 
missioná-

truído o prédio educacional e 
o templo. 

O pastor Éverton de Cas-
tro, sua esposa Cláudia e 
sua filha Evelyn Joy foram 
enviados pelo TBM de Goi-
ânia para implantar a nova 
igreja. Desde que abriu suas 
portas em 28 de outubro de 
2011, o TBM de Aparecida 
tem sido uma igreja missio-
nária e já ajudava no susten-
to de dois missionários. 

Atualmente o TBM par-
ticipa no sustento de seis 
missionários e com o de-
safio da última conferência 
poderá acrescentar em 
seu quadro missionário 
mais dois ou três projetos. 
Contatos: www.tbmapare-
cida.org.br; Facebook: tb-
maparecida; Telefone (62) 
9953-0312.

1 - Cantem bastante sobre Jesus, 
mas jamais vivam de forma que possam 
adorá-lo em espírito e em verdade.

2 - Trabalhem para terem templos 
grandes e repletos de pessoas, contanto 
que, a maioria jamais se converta ao 
Evangelho de Cristo.

3 - Continuem debatendo e falando 
sobre avivamento, desde que permane-
çam endurecidos e enrijecidos em seus 
próprios corações.

4 - Busquem sempre divertir e entre-
ter as pessoas mesmo utilizando a Bíblia, 
mas jamais as contrariem, a ponto de se 
arrependerem dos seus pecados.

5 - Bajulem-se entre si, celebrem a 
santa hipocrisia, cultuem os seus próprios 
clubes religiosos e continuem preconcei-
tuosos a ponto de não caírem na graça 
do povo.

6 - Comprem Bíblias das mais varia-
das versões, contanto que não conhe-

10 Desejos de Satanás para a igreja contemporânea
çam a Palavra.

7 - Defendam e promovam suas 
próprias regras culturas, desde que não 
vivam ou testemunhem da cultura do 
Reino de Deus.

8 - Continuem firmes em suas pró-
prias convicções farisaicas, destruindo e 
despedaçando almas em nome de Deus.

9 - Acreditem que sempre estarão 
certos e seguros segundo suas próprias 
experiências e espiritualidades, desde 
que Cristo Jesus jamais seja o referen-
cial de vocês.

10 - Por fim, incentivo a todos a con-
tinuarem celebrando Jesus, declarando 
com veemência: Ei, Ei, Ei Jesus é nosso 
Rei, desde que o Deus que conhece 
todas as coisas Naquele grande Dia 
olhe para esta “Igreja” e diga: “Não vos 
conheço”.

Samuel Torralbo.

ria. 
O Templo Batista Ma-

ranata de Aparecida é um 
projeto que surgiu no cora-
ção do Pr. Rômulo Weden 
Ribeiro, e que através do 
Templo Batista Maranata 
de Goiânia, do CWE e do 
próprio pastor Rômulo foi 
adquirido um terreno e cons-

Preletor com Pr Everton e família


