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Em novembro de 2015 acontecerá o Congresso 
Pregue a Palavra. Para este ano o evento será 
realizado em Atibaia SP nos dias 3 a 6 e em 

Paudalho PE nos dias 9 a 12.
Este ano a exposição bíblica será no livro de Filipenses 

e o preletor principal será Bill Mills, fundador da Leadership 
Resources dos EUA. 

Para saber mais sobre o congresso Pregue a Palavra 
de 2015 entre em contato pelo E-mail: cdl@piba.org.br, 
Website http://www.pregueapalavra.org.br ou pelo telefone 
(11) 4412 6679. Inscreva-se pelo site: https://eventioz.com.
br/e/congresso-pregue-a-palavra-2015. 

Ideali-
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então missio-
nários Bruno 
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veira (Foto) 
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Ana Paula de 
Oliveira que 

No dia 30 de maio de 2015 o Pr. Odair Bianchi que 
pastoreava a Igreja Batista Bíblica em Cidade 
Tiradentes partiu para a glória deixando a viúva, 

Ardanui, dois filhos, Daniel e Jeremias e quatro netos.
Seu corpo foi velado nas dependências da igreja com 

realização de dois cultos para a despedida dos familiares, 
colegas de ministérios e amigos. O sepultamento foi no 
Cemitério de Vila Formosa em São Paulo no domingo, dia 
31 de junho. 

Leia mais na página 5

Dos 5.570 municí-
pios brasileiros, 
Ribeirão Preto, 

no estado de São Paulo, é o 
vigésimo nono mais populo-
so do país. No final de 2014 
a região chegou a 1.310.348 
habitantes, tendo atingido 
o maior crescimento do 
Estado (1,27%) nos últimos 
cinco anos. De acordo com 
levantamento da Fundação 
Seade, divulgado em mea-
dos de maio de 2015, entre 
2010 e 2014 a região, que 
tem 25 municípios, ganhou 
64.302 habitantes. Pratica-

Ainda há tempo 
para você parti-
cipar do VII Con-

gresso Missionário Batista 
Fundamentalista organizado 
pela AMI nos dias 14 a 17 de 
julho de 2015 no Hotel Fonte 
de Santa Tereza em Valinhos 
SP (www.fontesantatereza.
com.br). 

A Igreja Batista Esperança em São Paulo, sob a 
liderança do Pr. Sérgio Moura estará realizando 
a IV Conferencia Missionária nos dias 23, 24 e 

25 de outubro de 2015. O preletor será o Pr. Rômulo Weden 
Ribeiro de Ribeirão Preto SP. Continua na página 5.

Nos dias 15 a 17 de maio de 2015 a AMI - Asso-
ciação Missionária Independente realizou mais 
uma Conferência Missionária Regional, desta 

feita na Igreja Batista Bíblica de Florianópolis SC, sob a 
liderança do Pr. S. Moisés Damázio. Na foto, Pr. Fernando. 
Continua na página 6

Pregue a Palavra 2015 Pastor Odair Bianchi
1955 - 2015

se mudou para Goianésia em 24 de outubro de 2014 
contando com o apoio da Igreja Batista Independente de 
Formiga MG, igreja agora pastoreada pelo casal fundador 
do MAB. Página 3

Ministério de 
Apoio Barnabé

Você pode fa-
zer sua inscrição 
pe lo  s i te :  www.
missaoami.com.br 
ou diretamente no 
escritório da mis-
são com o Dire-
tor Administrativo, 
Elizeu Reder pe-
los telefones: (11) 
2441-3588 (Fixo); 
(11) 99346-3747 
(TIM); (11) 94655-

Batista Fundamentalista 
Cristo é Vida em Fortaleza 
CE. Lembre-se de que a 
programação inclui o semi-
nário apostilado “Finanças 
na Igreja e as Leis” com o 
Pr. Ednilson Farto Batista, 
da PIB de Atibaia SP.

Para congressistas de 
regiões mais distantes que 
viajarem de avião, o ideal ir 
para o Aeroporto Internacio-
nal de Viracopos em Campi-
nas SP, pois a distância de 
lá para o local do congresso 
é de apenas 28,8 km.

Como Chegar do 
aeroporto de 

ViraCopos ao hotel
É necessário tomar um 

ônibus até a Estação Rodovi-
ária de Campinas pela Viação 

Lirabus (R$ 9,00) e da rodovi-
ária pegar um ônibus - linhas 
516, que passa em frente ao 
Hotel Fonte de Santa Tereza 
em Valinhos. 

A outra opção do ae-
roporto para a rodoviária 
é tomar um táxi. O hotel 
indicou-nos que no aero-
porto os congressistas po-
derão procurar o taxista 
Elton que costuma fazer o 
transporte de lá para o hotel 
por um preço de pacote: R$ 
100,00 para 4 pessoas. É 
necessário informa-lo com a 
seguinte senha: Congresso 
da AMI. 

Para falar com Elton: 
(19) 99782-4242 (VIVO) ou 
(19) 99275-3357 (CLARO). 
Ele terá quatro carros à 
disposição.

mente uma cidade do ta-
manho de Batatais. Apenas 
para comparação, a popu-
lação da região equivale à 
população das 724 cidades 
com menor número de ha-
bitantes do Brasil juntas. O 
percentual de crescimento 
ficou acima da média do 
Estado devido à migração 
iniciada nos anos 90. O que 
atrai na região é o fato de 
ser um polo educacional, 
de saúde e com forte setor 
sucroalcooleiro.

Alguns municípios me-
nores da região contribuí-

ram para esse “boom” de 
crescimento. É o caso de 
Luiz Antônio (54 Km de Ri-
beirão), que aumentou a sua 
população em 15,5% em 
quatro anos, ganhando 1,7 
mil novos habitantes. Em 
seguida vem Serra Azul (41 
Km) e Pontal, com 14,6% 
e 12,1% de crescimento, 
respectivamente.

Para a prefeitura de Ri-
beirão Preto o número de 
habitantes da cidade de 
Ribeirão Preto estimado 
pelo IBGE, de 658 mil mo-
radores, “está incorreto”, 

pois o município já teria 
700 mil pessoas. A popula-
ção flutuante de Ribeirão é 
grande, devido ao número 
de universidades, facul-
dades, oportunidades de 
estudo e emprego no mu-
nicípio. Pessoas que ficam 
temporariamente, mas que 
desfrutam da infraestrutura 
da cidade, utilizam dos ser-
viços municipais também. 
Com tais características, 
Ribeirão Preto é um campo 
fértil para implantação de 
novas igrejas.

Continua na página 3.

Congresso Missionário Batista Fundamentalista

5828 (OI), ou pelo e-mail 
da missão: missaoami@
uol.com.br ou do diretor: 
ereder@uol.com.br. 

Custos por pessoa: adul-
to R$ 450,00; crianças d 6 a 
12 R$ 310,00. De cinco anos 
para baixo não tem custo.

O preletor será o Pr. 
José Nogueira da Igreja 

Região de Ribeirão Preto é a que mais cresce no Estado Conferência Missionária 
Regional da AMI

Conferência Missionária 
Esperança 2015

Pr. Sérgio Pr. Rômulo
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Deus prefere adoradores a trabalhadores; de fato, os únicos 
trabalhadores aceitáveis são aqueles que aprenderam a arte da 

Adoração.(W. Tozer)
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maNaUs am
Há muitas necessidades 

em Manaus e muito mais nas 
centenas de cidades, povo-
ados ribeirinhos e indígenas 
ao longo dos rios e igarapés. 
Há cerca de 2,3 milhões de 
pessoas só em Manaus, sem 
falar nas necessidades do 
imenso interior. Há igrejas 
sem pastores, congregações 
e pontos de evangelização 
iniciados mas sem obreiros 
qualifi cados para dar conti-
nuidade. O missionário Pr. 
Josué Amaral e sua família 
estão trabalhando há cerca de 
nove meses acompanhando 
obreiros e participando do 
treinamento de campo. Os 
resultados são animadores, 
mas há muito trabalho para 
ser feito no preparo de pro-
fessores, evangelistas e pre-
gadores. Pr. Josué visa formar 
uma equipe de líderes que 
possa ajudar no treinamento 
de “outros” líderes, em diver-
sas áreas. Orem por mais 
obreiros, para avançarmos 
em formação de igrejas sau-
dáveis que cumpram o seu 
papel até que o Senhor volte.

 
FamÍlia moreira

Nos últimos quatro me-
ses na aldeia muitas coisas 
aconteceram com a família 
Moreira que trabalha entre o 
povo Kaxinawá. No início de 
março chegou de Brasília uma 
antropóloga, enviada pelo mi-
nistério público, com o objetivo 
de averiguar a presença de 
missionários trabalhando entre 
os Kaxinawás. Depois da sua 
saída, Pr. André conversou 
com o chefe de posto da 
FUNAI, sobre o assunto e ele 
disse que o parecer dela sobre 
a presença dele não foi favo-
rável, o que poderá acarretar 
difi culdades para o futuro. Mas 
o trunfo do missionário é o fato 
de ter a lei a seu favor, pois, 
não mora em terra indígena. 
Sua casa é na outra margem 
do rio, e também é o desejo 
dos indígenas a presença da 
família Moreira ali. Orem para 
que o trabalho não sofra. Os 
missionários colegas do Pr. 
André, Henrique, e Adriano re-
tornaram com suas esposas, e 
elas estão se adaptando muito 
bem. A esposa do Henrique é a 
Rachel e a esposa do Adriano 
é a Tâmara Orem também por 
um projeto que em breve será 
iniciado pela Tâmara que é 
dentista, e ter um consultório 
para atender indígenas e 
ribeirinhos. O alvo é ajudar a 
amenizar parte do sofrimento 
das pessoas e também esse 
trabalho ajuda a justificar a 
permanência da equipe no 
campo perante as autorida-
des. Será necessário levantar 
R$ 9.000,00 para colocar o 
consultório em funcionamento. 
Orem pelo Pr, André, sua es-
posa Marlete e as fi lhas Duda 
e Ester. Querendo participar 
os irmãos podem entrar em 
contato através do e-mail an-
dre_moreira@mntb.org.br, ou 
com a base da Missão Novas 
Tribos em Manaus AM, pelo 
telefone (092) 2121-1350, ou 
e-mail: secretaria-manaus@
mntb.org.br.

Há alguns versículos bíblicos que, fora do con-
texto, dão margem para a crença que Deus 
escolheu pessoalmente os seres humanos 

que seriam objetos de Sua graça e redenção antes da 
fundação do mundo. E, através desta premissa, os calvi-
nistas ensinam que as pessoas que não foram escolhidas 
por Deus irão, obviamente, para o inferno, independente-
mente de fé e religião. Em outras palavras, a eleição de 
Deus é incondicional! Tanto o ser humano escolhido como 
o não escolhido não infl uenciam a decisão divina, pois 
a escolha de Deus é incondicionada à vontade humana. 
Considerando que esta doutrina é difi cílima de explicar, o 
calvinismo apenas argumenta que a eleição incondicional 
é um mistério atribuído à soberania divina. Porém, há um 
questionamento muito relevante a este ensinamento: se 
Deus tira a responsabilidade do homem com respeito à 
salvação, como Ele poderia responsabilizar o homem com 
respeito ao pecado? Se a salvação não é uma decisão 
pessoal do indivíduo, o pecado tampouco o seria, pois, o 
ser humano começa a pecar inconscientemente durante 
a própria concepção (Salmo 51.5; 58.3). 

Além dos versículos, fora do contexto, que dão mar-
gem a uma eleição incondicional e arbitrária por parte 
de Deus, há muito mais referências contextualizadas 
na Bíblia mostrando que o Senhor não faz acepção de 
pessoas.  A Palavra de Deus realmente ensina que existe 
uma eleição eterna, premeditada antes da nossa própria 
existência, mas há uma condição preestabelecida para a 
mesma: fé na obra e na Pessoa do Senhor Jesus Cristo 
(João 3.16). Portanto, de onde surge o adjetivo “incondi-
cional”? Não provém da Bíblia, pois a base da eleição é 
a presciência de Deus e não a Sua vontade própria. Eis 
a questão! Desde quando a primeira carta de Pedro é 
menos inspirada que o livro de Romanos? O capítulo 1, 
verso 2 diz: “Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, 
em santifi cação do Espírito, para a obediência e asper-
são do sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam 
multiplicadas”. Apesar de toda a eloquência em Romanos 
8 e 9, o Apóstolo Paulo não ensinou que a eleição é 
incondicional e muito menos que é uma decisão fi nal da 
parte de Deus, a não ser quando se trata de uma nação 
em relação a outras. Faraó, por exemplo, foi levantado 
para resistir os mandamentos de Deus, mas quem garante 
que ele não se arrependeu e foi salvo após a abertura 
do Mar Vermelho? Com certeza ele teve oportunidades 
para isso. Judas, o fi lho da perdição, não foi escolhido 
por Deus para ser o traidor, mas ele, sim, decidiu entrar 

Certa ocasião recebi um casal no meu escritó-
rio... O casal tinha duas crianças pequenas, 
uma aprendendo a andar e a outra de colo.  

O marido trouxe o “moisés” (carregador de bebês) com 
o pequenino, enquanto a esposa segurava uma bolsa e 
a outra criança pela mão. Antes de se assentarem, caiu 
algo no chão, ela falou ao marido: 

- “Pegue essa mamadeira e vai lavar ao banheiro.” 
Assim que ele voltou, recebeu nova ordem: “- Pegue 
essa bolsa, aí ó, traz, põe aqui do meu lado, não é ai, 
é aqui ó, não! Assim! Segure esse brinquedo... ai ai ai 
você esqueceu a outra bolsa no carro, vai lá pegar...” Ela 
não percebeu... Numa fração de segundos, o Eduardo 
(nome fi ctício) olhou em minha direção e nossos olhares 
sintonizaram-se... Uma mensagem foi passada por aquele 
olhar, minhas ondas cerebrais masculinas a decodifi cou... 
“- Socorro pastor! - Tô dominado! - É assim que tem que 
ser? - E agora pastor, quem poderá me ajudar?”

Meu coração comoveu-se com aquela situação... 
O cara parecia um cavalinho cansado, de olhar abatido 
(tadinho!). Como poderia eu deixar um querido, da minha 
espécie masculina, sofrer tanto? Como poderia ajudá-
-lo? Como poderia ser um pastor herói para ajudar os 
maridos fracos e oprimidos? Vi naquele olhar o clamor 
silencioso de muitos maridos controlados pela esposa... 
Pois elas falam assim, rispidamente, autoritariamente, 
dando ordens, sem perceberem!

Eu estava me concentrando para atendê-los após a 
sequência daquelas ordens rápidas, enérgicas, diretas.  
Enquanto o jovem pai se dirigia ao estacionamento, 
ela perguntou-me sobre o que iríamos conversar. Logo 
adiantei:

“- Não vamos conversar sobre os outros assuntos do 
aconselhamento programado, hoje eu já tenho bastante 
material para trabalhar, nesses últimos minutos você já 
me forneceu muita matéria prima.”

- “Você percebeu como trata o seu marido? Ele é 
Offi ce boy por acaso? Ele é seu empregado? Empregado 
nenhum gostaria que falassem com ele assim. Ele é seu 
companheiro, seu parceiro. Será que ele idealizou uma 

A passagem bíblica de Lucas 
7.11-17 é estimulante. Jesus 
está chegando à cidade de 

Naím seguido por muitos discípulos, e por 
uma grande multidão. Na entrada da cidade 
a multidão que segue Jesus cruza com ou-
tra multidão que saia. Era o cortejo fúnebre 
de um jovem, fi lho único de uma viúva.

O contraste entre as duas multidões 
era óbvio. Os que seguiam Jesus estavam 
eufóricos. Os que seguiam o féretro cho-
ravam de tristeza. O foco da multidão que 
entrava na cidade era o Senhor da vida. O 
foco da que saía era a morte. A morte como 
referência não traz alegria.

No dia a dia nos deparamos com muitas 
multidões. Multidões de desempregados, 
de desiludidos, de jovens idealistas que 
vão perdendo o ímpeto diante da insacia-
bilidade dos corrutos. Há aquela multidão 
dos que se enriqueceram fi nanceiramente 
mas perderam a família e o prazer de des-
frutar do que conseguiram. Há multidões 
para todo gosto. Em dias de festas vemos 
multidões eufóricas formadas por pessoas 
que só se alegram no grupo, mas quando 
fi cam a sós a tristeza insiste em dominá-los.

O que faz a diferença no estado de 
espírito das multidões é o foco de cada 
indivíduo que compõe a multidão. O que 
faz a diferença é Jesus. O apóstolo Paulo, 
mesmo em meio a todos os problemas que 
enfrentava quando escreveu sua carta aos 
Romanos, declarou com plena convicção: 
“Porque eu estou certo de que nem morte, 
nem vida, nem anjos, nem principados, 
nem potestades, nem coisas presentes, 
nem do porvir, nem poderes, nem altura, 
nem profundidade, nem qualquer outra 
criatura poderá me separar do amor de 
Deus que está em Cristo Jesus” (Rm 
8.38-39).

No encontro daquelas duas multidões 
em Naím, aconteceu o inusitado. Jesus 
toma conhecimento da situação da viúva 
que acabara de perder o único fi lho, move-
-se de compaixão por ela, consola-a e inter-
vém: “E, chegando-se tocou o esquife e os 
que o levavam pararam, e disse: jovem, a 
ti te digo: levanta-te. E o defunto assentou-
-se, e começou a falar” (Lc 7.14).

Em que multidão você está? Como é 
você quando não está na multidão? Jesus 
renova a alegria de viver. Muitas são as 
situações que querem nos fazer parar. Fa-
talidades da vida, doenças, perdas, sepa-
rações e uma série de infortúnios que faria 
a morte parecer mais agradável. Jesus é a 
ressurreição e a vida. Ele venceu a morte. 
Estar com Jesus é a única forma de vencer 
a morte. Venha para a multidão certa!

Duas 
multidões

Eleição Incondicional 
Fatalismo sem Esperança

por aquele caminho (Atos 1.25). O Novo Testamento deixa 
claro que Jesus sempre soube (onisciência) quem, dentre 
os discípulos, iria traí-Lo, mas seria muita ousadia dizer 
que Judas foi escolhido para este fi m. O que os calvinistas 
dirão se encontrarem Esaú, irmão de Jacó, um dia no céu? 
Irão descobrir que Esaú representava uma nação e não a 
ele próprio na predestinação de Romanos, capítulo nove 
(v. 13).     

A doutrina da eleição incondicional é uma roleta russa 
que rouba dos homens, até mesmo dos crentes mais 
fervorosos, a certeza de salvação, pois só saberão que 
foram escolhidos (ou não) na eternidade. Neste caso, o 
crente que diz ter certeza que é salvo o faz mediante os 
seus frutos e obras. Além de ser uma atitude prepotente, 
a Bíblia claramente ensina que as boas obras, por melho-
res que sejam, não garantem que um crente seja salvo. 
Somente a fé em Jesus Cristo e o arrependimento dos 
pecados abonam a decisão de um ser humano para a 
salvação (Romanos 10.9, 13). Mais uma vez, recorremos 
a Cornélio, cuja vida estava repleta de boas obras, mas 
que só foi salvo após ouvir o Evangelho e depositar a sua 
fé em Jesus Cristo (Atos 11.14). 

Uma das maiores atrocidades da eleição incondicio-
nal é o ensinamento que crianças que não foram eleitas, 
antes da fundação do mundo, também vão para o inferno 
em evento de morte. Só que nesses casos, elas chegam 
ao inferno como adultas.  O erro, aqui, é não diferenciar 
a natureza do pecado do próprio ato de pecar volunta-
riamente. Todas as crianças nascem em pecado, mas 
elas só se tornam condenáveis a partir do momento que 
escolhem praticar a desobediência e não pelo fatalismo de 
não terem sido escolhidas. Romanos 5.13 claramente diz 
que para haver condenação precisa haver transgressão da 
lei. No caso dos judeus, mentalmente capazes, a lei é a 
de Moisés, mas no caso dos gentios, Deus estabeleceu a 
lei da consciência (Romanos 2.14-15). Portanto, a criança 
só se torna condenável a partir do momento que ela tem 
consciência de seus próprios atos. Ou seja, quando ela é 
capaz de escolher entre o certo e o errado. 

“Portanto, qualquer que me confessar diante dos 
homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que 
está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos 
homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que 
está nos céus” (Mateus 10.32-33). “Eleitos segundo 
a PRESCIÊNCIA de Deus...” (I Pedro 2.1). Eleição é 
uma questão de escolha, sim, mas tanto da parte de 
Deus como dos homens. 

O clamor de um marido oprimido
mulher coronel que o tratasse como soldado do baixo es-
calão? Agora ele é um sapo e deixou de ser seu príncipe. 
Quanta humilhação! Como você deveria tê-lo tratado? Meu 
amor, pegue por favor o copinho que caiu. Querido, você 
poderia buscar a outra bolsa no carro?”

Leitor ou leitora! Como estão os relacionamentos em 
casa?  Essas expressões: “Sai daí, sai do meu caminho, 
tire isso daí e leve pra fora, se vira, vai pra lá, não sei 
de nada, não é da sua conta, você não entende, você 
não sabe de nada...” Essas “falas” fazem parte do seu 
vocabulário?

Salomão mostra o perfi l da mulher virtuosa no capitulo 
3l de Provérbios: O marido confi a na sua querida. Ela é 
cooperadora, dinâmica, participativa, pró-ativa, acorda 
cedo, distribui tarefas, põe ordem na casa, negocia terras, 
costura roupas de alto padrão, é otimista quanto ao futuro 
e, note bem: “fala com sabedoria” – v.26.

Diferentemente há um tipo de mulher que ao invés 
de parceira, compete com o marido e segue carreira 
solo, possui agenda independente, mesmo casada. A 
sua mente divaga para esses modelos das novelas, das 
revistas, atores, galãs que as fazem sentir-se atraídas por 
eles; ao invés de serem atraídas pelo seus maridos. Esses 
personagens da mídia são irreais, só fachada! Qual é o 
compromisso que esses camaradas têm? Somente com 
a cama. Querem mulheres e mulheres, nada a ver com 
pertencimento. 

Há um tipo de mulher pior do que chuva intermitente 
ou o “gotejar continuo” como diz o sábio, em Provérbios 
27.15. Tal é a mulher briguenta. “Briguenta, pare de ser 
tão briguenta, desse jeito nenhum marido te aguenta.”

Que tal vocês fazerem perguntas, inclusive envolvendo 
os fi lhos, de como poderão se ajudar (com uma refl exão 
saudável) a perceberem falhas pessoais? Cuidado com 
o seu tom de voz, cuidado com a falta de consideração, 
de respeito. 

Já pensou se o seu cônjuge estiver frustrado, se 
perdeu a motivação e o brilho nos olhos porque você o 
amordaça e o critica duramente? Como está o olhar? Triste 
e desanimado ou entusiasmado e esperançoso?
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No plano religioso, a maioria 
dos ribeirão-pretanos se de-
clara católica, mas o cresci-

mento das dezenas de denominações 
evangélicas, tanto na cidade como na 
região é acelerado. Nas últimas décadas, 
o budismo e as religiões orientais têm 
crescido bastante na cidade. Também 
são consideráveis as comunidades judai-
ca, mórmon, e das religiões afro-brasilei-
ras. De acordo com dados do censo de 
2010 realizado pelo IBGE, a população 
ribeirão-pretana está composta por: ca-
tólicos (60,80%), evangélicos (19,86%), 
pessoas sem religião (7,70%), espíritas 
(6,69%) e os demais estão divididas entre 
outras religiões.

O município de Ribeirão Preto foi 
fundado em 19 de junho de 1856. Atu-
almente, sua área é de 642 km2 e sua 
Região Administrativa, composta por 25 
municípios, ocupa 3,8% do território do 

BirigUi e BUritama

A raposa é um inimigo perigoso. Ela costuma 
atacar a vinha para comer o seu fruto e a 
raposinha come as flores impedindo de 

nascerem os frutos.
O grande problema da raposa é que, por causa de 

sua aparência de bichinho inofensivo, nós toleramos 
sua presença e não cuidamos de afugentá-las para 
bem longe.

Assim também são os “males da alma”. Eles vão 
chegando sorrateiramente e quando percebemos es-
tão instalados. São coisas aparentemente inofensivas 
que “não fazem mal algum” e que não são vistos pela 
maioria das pessoas.

Para nos tornar vulneráveis, o inimigo vai seme-
ando discórdias, plantando rancores, disseminando 
ressentimentos, desenvolvendo maledicências entre 
aqueles que deveriam viver mostrando na sua vida a 
Carta de Cristo. Ele apela para estratégias silenciosas, 
que minam nossa paz sem que percebamos. Elas en-
fraquecem nosso alicerce com resultados devastadores 
e de forma quase imperceptível.

Li a respeito de uma velha ponte construída em uma 
estrutura sólida que se erguia sobre um penhasco. Por 
anos e anos ela funcionou até que precisou ser fecha-
da. Dizem que o vento, ao soprar, trazia para debaixo 
da ponte algumas sementes de uma frondosa árvore. 
As sementes nasceram e formaram uma pequenina 
planta que poderia ter sido arrancada até por uma 
criança. Mas ela permaneceu crescendo até se tornar 
numa árvore gigantesca, cujas raízes comprometiam 
a estrutura da ponte.

Assim é o pecado. Em dose pequena, ele vai con-
sumindo a estrutura da vida cristã sem que se perceba, 
até que um dia, não conseguimos mais nos livrar da 
enrascada em que nos metemos. 

Se nos mantivermos descuidados, as pequenas 
mentiras, nosso mau gênio, nossa língua descontro-
lada, nosso ódio e nosso egoísmo vão estabelecendo 
morada em nossos corações e destruindo nossa vida 
espiritual, prejudicando o aparecimento dos frutos.

Se queremos viver num ambiente saudável e puro, e 
sermos as fi éis testemunhas de Cristo entre os homens, 
devemos banir da nossa vida as raposinhas, ainda que 
elas nos pareçam inofensivas. Não podemos permitir 
que pequenos gestos, palavras ou ações do nosso dia 
a dia, sutis e perigosos, se instalem em nosso caminhar 
diário, deixando-nos desapercebidos até que seja tarde 
demais. Pense nisso!

O MAB - Ministério de Apoio 
Barnabé foi idealizado pelos 
missionários Bruno e Laís 

Oliveira com objetivo de auxiliar na im-
plantação do Templo Batista Sião em 
Goianésia GO. Em Janeiro de 2013, os 
missionários Bruno e Laís Oliveira foram 
remanejados para pastorear a Igreja 
Batista Independente em Formiga - MG. 

Dentro do MAB atua agora a irmã 
Ana Paula de Oliveira que se mudou 
para Goianésia em 24 de outubro de 
2014 contando com o apoio da sua Igreja 
enviadora: Igreja Batista Independente 
de Formiga MG. Ana Paula de Oliveira é 
enfermeira formada pelo Centro Universi-
tário de Formiga (UNIFOR-MG) em 2007, 
cursando Especialização em Saúde da 
Família pela Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre - RS 
(UFCSPA) e Teologia no Instituto Bíblico 
Batista de Formiga - MG. No período de 
2009 a 2012 auxiliou os missionários 
Esteliano Sousa e família na cidade de 
Barretos SP. De 2012 a 2013 trabalhou 

Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas 
sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus.

(Hudson Taylor)

Cuidando 
das fl ores

“Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem 
mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em fl or”. 

Cantares 2:15

Estado de São Pau-
lo. O primeiro grande 
ciclo de crescimento 
do município foi mar-
cado pela chegada 
da cultura do café na 
região e a instalação 
da Companhia Mo-
giana de Estrada de 
Ferro em 1873, que 
possibilitou o desen-
volvimento de outras 
atividades ligadas 
ao comércio. A crise 
de 1929 impulsio-
nou o aparecimento 
de novos cultivos e 

Região de Ribeirão Preto é 
a que mais cresce no Estado

pelo Ministério da Saúde em regiões 
rurais com população ribeirinha e quilom-
bolas de Salvaterra - Ilha de Marajó PA 
pelo PROVAB (Programa de Valorização 
da Atenção Básica) e auxiliou novamente 
a família do Pastor Esteliano Sousa no 
trabalho missionário no interior da cidade 
de Vigia de Nazaré PA na evangelização 
de comunidades rurais. Entre 2013 e 
2104 serviu à família missionária Silva 
em Arcos MG.

MAB - Ministério de Apoio Barnabé

com isso o início de um novo ciclo de 
crescimento. Nos anos 70 a expansão da 
cana-de-açúcar marca um novo ciclo de 
crescimento econômico da região.

Ribeirão Preto possui uma localização 
privilegiada já que a região é atendida por 
uma malha viária integrada aos grandes 
centros produtores do Estado de São 
Paulo e de outros estados. O município 
é atendido por uma linha tronco da Ferro-
ban, que liga, por meio de linhas férreas, 
Brasília ao Porto de Santos. Desde 1999 
está em funcionamento a Estação Adua-
neira do Interior, um porto seco para mo-
vimentar, armazenar, e emitir atestados 
fi tossanitários. O Aeroporto Leite Lopes, 
que já possui autorização da Agência 
Nacional de Aviação Civil para operar 
com carga aérea internacional, se des-
taca como uns dos principais aeroportos 
do estado de São Paulo, de onde saem, 
atualmente, doze voos diários.

O missionário Pr. Geraldo 
Oliveira e sua família, tra-
balhando na implantação de 
igrejas em Birigui e Buritama 
SP, estão contando muitas 
bênçãos do Senhor.  Tem 
havido muitas programações 
f ru t í feras,  como encontro 
de casais, que abre portas 
para a conversão de famílias 
inteiras. Esse ano Birigui a 
Cidade Pérola terá o privilégio 
de receber a equipe de evan-
gelismo PROEFE – Projeto 
Evangelístico de Feriados da 
Igreja Batista Esperança de 
São Paulo, capital. Na oca-
sião será realizado o projeto 
de evangelização em massa 
nos bairros próximos à igreja. 
Serão quatro dias de inten-
sa evangelização que muito 
ajudará na propagação do 
ministério. Essa programação 
será realizado nos dias 4 a 7 
de junho. O bairro onde o mis-
sionário financiou o lote para 
a construção da igreja já está 
em fase de acabamento da 
infraestrutura com água, es-
goto, luz e asfalto. Assim que 
terminarem será dado início 
à construção. Para contatos: 
Caixa Postal 18 CEP 16200-
970 Bir igui SP. Celulares: 
(18) 99765-4271 (Vivo); (18) 
98103-6180 (TIM); Skype: 
pr.geraldo1.

CUlto proeFe 2015
Os membros da Igre ja 

Batista Esperança de São 
Paulo, sob a l iderança do 
Pr. Sérgio Moura realizaram, 
no dia 29 de maio, um culto 
de oração pelos irmãos que 
estão se preparando para a 
viagem missionária a Biri-
gui SP para a realização do 
PROEFE 2015. Foram sepa-
radas duas horas para louvar 
a Deus pela oportunidade, 
pedir pelas necessidades, 
pela segurança e pela vida 
espiritual da equipe que irá 
e, também, pelas almas que 
ouvirão o Evangelho em Biri-
gui, trabalho missionário que 
está sob a liderança do Pr. 
Geraldo Oliveira, missionário 
pela MBIB - Missão Batista 
Internacional Brasileira.

30 aNiVersÁrio
A Primeira Igreja Batista 

de São Sebastião do Paraiso 
MG, sob a liderança do Pr. 
Jader Saraiva Neto comemo-
ra seu trigésimo aniversário 
de fundação realizando uma 
série de conferências nos dias 
6 e 7 de junho de 2015. O pre-
letor é o Pastor Joel Barbosa 
da Igreja Batista Bíblica de 
Embu Guaçu SP.
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altiNÓpolis No mês de abril pró-
ximo passado, o Pr. 
Lourinaldo, missionário 

brasileiro no Timor Leste realizou 
mais uma etapa do treinamento 
de líderes na área de evangelismo, 
em uma semana intensiva, e os 
resultados já estão aparecendo. 
Tem chegado muitos visitantes na 
igreja, e um jovem casal aceitou a 
Cristo e foi consagrar seu bebê, 
vencendo a oposição familiar. 

Recentemente aconteceu a 
conversão de uma médica cubana 
que está fazendo discipulado com 
a Suênia, esposa do Pr. Lourinaldo. 
Agora estão orando pelo esposo e 

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

mário QuintanaDICAS DE LEITURA 

polÊmiCas Na igreJa
augustus Nicodemus
editora mundo Cristão

www.mundocristao.com.br
Uma visão sobre os principais 

temas que desafi am aa igrejas e 
que podem comprometer a fé cris-
tã, caso não sejam adequadamen-
te analisados. A Bíblia leva-nos a 
compreender assuntos diversos e 
críticos, como homossexualidade, 
fé e cultura, espiritualidade e reli-
giosidade, céu e inferno, verdade 
e pluralidade, dons espirituais, 
unção e outros que florescem 
em discussões acaloradas entre 
cristãos.

No capítulo 19 de Gêne-
sis, os versículos de 1 a 
22 narram o anúncio da 

destruição de Sodoma e Gomorra. 
A Grande Ideia extraída é: “O juízo 
de Deus vem sempre acompa-
nhado do livramento a quem ELE 
QUER ser misericordioso.” O texto 
apresenta dois contrastes: o juízo 
e a misericórdia de Deus.

Sodoma e Gomorra precisavam 
do juízo. Essas duas cidades abu-
saram da longanimidade chegando 
ao ponto de Deus dizer: Basta! “Dis-
se mais o SENHOR: Com efeito, 
o clamor de Sodoma e Gomorra 
tem-se multiplicado, e o seu pecado 
se tem agravado muito” (Gn 18.20). 
Não havia mais como Deus supor-
tar tamanha promiscuidade. O pe-
cado era tão ofensivo à dignidade 
que não cabia mais a misericórdia. 
Sodoma e Gomorra mereceram o 
juízo destruidor de Deus!

Por outro lado, Ló não merecia 
a misericórdia de Deus e foi alcan-
çado por ela. Ló foi um homem que 
pensava mais nele do que em qual-
quer outra coisa. Quando Abraão 
sugeriu a separação dizendo que 
ele poderia escolher para onde ir, 
rapidamente escolheu o melhor 
para ele. Ló poderia dizer ao seu 
tio: “O senhor escolha primeiro, pois 
me ajudou muito a chegar até aqui”. 

Ló tinha uma infl uência grande 
na cidade. O texto diz que ele esta-
va sentado à porta da cidade e isso 
indica que era uma pessoa muito 
infl uente (Gn 19.1). Talvez fosse 
uma infl uência sem ser exemplo de 
uma vida de retidão, devoção e te-
mor a Deus. Parece uma indicação 
de que ele estava muito bem com 
aquela corrupta cidade e envolvido 
com a sociedade, que todos o viam 
como mais um deles.

Quando os homens quiseram 
invadir sua casa para abusar dos 
dois anjos do Senhor, não houve ne-
nhum respeito à sua pessoa. Seus 
genros riram do seu apelo a que 
saíssem da cidade. “Então, saiu Ló 
e falou a seus genros, aos que es-
tavam para casar com suas fi lhas e 
disse: Levantai-vos, saí deste lugar, 
porque o SENHOR há de destruir a 
cidade. Acharam, porém, que ele 
gracejava com eles” (Gn 19.14).

O juízo de Deus vem sempre 
acompanhado do livramento a 
quem ELE QUER ser misericor-
dioso. Mesmo não merecendo, Ló 
foi alcançado pela misericórdia do 
Senhor. Ao passo que merecendo, 
Sodoma e Gomorra foram alcança-
das pelo juízo destruidor de Deus. É 
Deus, que não precisa dar satisfa-
ção a ninguém, quem determina o 
juízo ou a misericórdia a quem ele 
quiser. “Vede, agora, que Eu Sou, 
Eu somente, e mais nenhum deus 
além de mim; eu mato e eu faço 
viver; eu fi ro e eu saro; e não há 
quem possa livrar alguém da minha 
mão” (Dt 32.39).

Deus é moralmente responsável por dar a boa coisa chamada 
livre-arbítrio, mas não é moralmente responsável por todos 

os males que fazemos com a nossa liberdade.
(Norman Geisler)

A Igreja Batista Independen-
te de Altinópolis, sob a liderança 
do Pr. José Ênio Darini está com 
50 projetos, um investimento 
mensal de R$ 9.200,00. Antes 
da renovação da Promessa 
de Fé o alvo alcançado era de 
R$ 8.000,00. Os planos são 
de adotar mais 5 missionários. 
A renovação da Promessa de 
Fé realizada no dia 26 de abril 
teve como preletor o missioná-
rio Robert Lee Smith. Com 44 
anos de organização, a IBI tem 
três pastores: José Ênio Darini, 
titular; José Roberto de Oliveira, 
segunda igreja na cidade e Júlio 
César da Silva, congregação 
em Santo Antonio da Alegria SP.

toCaNtiNÓpolis to
Depois de quatro anos, Pr. 

Rogério Inácio, sua esposa Isis 
Marinho e os fi lhos Suzana e 
Caleb retornaram ao seu antigo 
campo de trabalho missionário 
na cidade de Tocantinópolis TO. 
Tem havido lutas, mas com mui-
tas vitórias. A casa está quase 
pronta, o estudo da língua e da 
cultura Apinajé já foi reiniciado 
e pela graça de Deus logo tudo 
voltará ao normal. Orem pela 
saúde da família de toda a famí-
lia e pelo encontro de lideranças 
indígenas que acontece nesse 
início de junho. A partir do fi nal 
de junho e no mês de julho, 
Pr. Rogério estará visitando 
algumas igrejas em busca de 
melhorar o sustento que está 
muito defasado. Contato pelo 
e-mail: prrogerioisisinacio@
hotmail.com.

aCampameNto
A Igreja Batista Indepen-

dente de Serrana SP realiza 
nos dia 4 a 7 de junho o Acam-
pamento para as Famílias. O 
acampamento começará na 
quinta-feira 04/06 as 8h30 
com um delicioso café da 
manhã, e vai até o domingo 
07/06 com encerramento após 
o almoço por volta das 14h. 
O pregador é o Pr. Marcelo 
Silva, do Templo Batista Ebe-
nézer de Goiânia GO. O local 
é: Acampamento Maannain, 
na estrada entre Altinópolis 
e São Sebastião do Paraíso, 
rodovia MG 050 no Km 653. 
Contatos com Pr. Alexandre 
José de Oliveira pelo e-mail: 
pr.alexandreoliveira@hotmail.
com ou telefones (16) 3987 
5072 e celular 99236-5526.

Juízo e 
misericórdia 

são 
exclusividade 

de Deus

Trabalho cresce no Timor Leste
fi lhos que são timorenses, e que 
podem ajudar no começo da Igreja 
em Dili. Houve também uma boa 
oportunidade com uma deputada, 
pessoa muito infl uente no governo, 
que foi à casa do pastor Lourinaldo 
para ouvir a Palavra de Deus, e 
prometeu voltar outra vezes. 

Orem por ela, pois há muitas 
pressões familiares e religiosas 
sobre essas pessoas. A próxima 
etapa de treinamento de líderes, 
será na área de mordomia e con-
tribuição, e apesar da pobreza do 
país, a expectativa é que possam 
imitar os crentes da Macedônia de 
II Co. 8.

plaNtaNdo igreJas 
missioNais
ed stetzer

edições Vida Nova
www.vidanova.com.br/

Ao tratar de questões refe-
rentes a como e por que plantar 
igrejas, este manual é um divisor 
de águas para a plantação de 
igrejas fi éis à Bíblia e relevantes 
à cultura.

Ed Stetzer oferece uma orien-
tação prática para todas as fases 
de plantação de uma nova igreja. 
O livro também lança um olhar 
missionário sobre as culturas 
existentes e emergentes.

eNFreNtaNdo tempestades 
david merkh, Carol sue merkh 
ralph reamer, ruth reamer

editora hagnos
www.hagnos.com.br

Este livro procura fortalecer 
nossos lares, preparando-os com 
uma base bíblica profunda para 
enfrentar os “furacões” da vida. As 
soluções aqui sugeridas não são 
simples, fáceis e nem superfi ciais. 
Enfrentando Tempestades lida com 
as nossas necessidades profun-
das e indica que para solucionar 
os nossos problemas precisamos 
descortinar o coração, expor e 
expulsar seus ídolos.

A Igreja Batista da Paz 
em Juazeiro do Norte 
CE sob a liderança do 

Pastor Paulo Alves mantém há 
cerca de oito anos o trabalho com 
crianças EBEC - Escola Bíblica 
Evangelizadora de Crianças. O 
projeto é levado a efeito todos os 
sábados a partir das 15 horas com 
aproximadamente 50 crianças e já 
alcançou muitas outas desde o seu 
início. O Diretor do Ministério é o 
irmão Francisvan. 

Na foto, da esquerda para 
a direita na parte de trás: Lidi, 
Glória, Emanuele, Daiane, Ci-
celânia, Larissa. Na frente, na 

EBEC no Ceará

selfie, Monaliza. (Matéria envia-
da pelo irmão José Arnaldo Alves 
da Silva

mesma ordem: Bruno, J. Arnaldo, 
Jonas, Francisvan, David, Josué 
e Pr. Ivan. Na frente, fazendo a 
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Como nos anos anteriores a hospedagem e 
alimentação, dos missionários convidados e 
seus familiares fi cará sob a responsabilidade da 

igreja, fi cando apenas as despesas de viagem por conta 
dos missionários. A hospedagem dos missionários será nos 
lares de famílias que são membros da igreja. Essa forma 
de hospedagem tem abençoado ricamente as famílias e 
torna-se uma maneira de conhecer melhor os missionários.

Segundo informações do irmão Paulo Rodrigues, coor-
denador de missões da igreja, nas conferencias anteriores, 
notou-se que esse envolvimento causa um impacto no 
povo, fazendo com que cada um venha a dedicar-se mais 
ao “IDE’ do Senhor Jesus. 

Cada missionário que esteja levantando sustento deve 
enviar para divulgação de seu ministério, materiais tais 
como: Banner, cartões de oração, fotos, mapas, suvenires 
(lembranças), etc. Esses materiais fi carão expostos no hall 
de entrada da igreja durante todos os dias do mês de outu-
bro, o banner será fi xado na parede, por isso não precisará 
de pedestal, porém as medidas deverá ser rigorosamente 
a seguinte: 80cm de largura por 120cm de altura,

 
oBserVaÇÕes:
- Caso o banner esteja fora dessas medidas não poderá 

ser exposto.
- Esse material deve ser enviado para que esteja aqui 

antes do início do mês de outubro.
- Desde já contamos com sua presença que deverá ser 

confi rmada o mais rápido possível.
- Estamos a sua disposição para quaisquer informação 

que se fi zer necessária.
 
CoNselho de missÕes – iBe-sp
Falar com irmão Paulo Rodrigues: Telefones (11) 

2538-1715 (Fixo); 94666-1962 (OI); 94742-7744 (Nextel); 
98188-1070 (Tim); 99830-3180 (Vivo). Skype: paulocarriel; 
E-mail: paulo.grodrigues@hotmail.com.

rUmo a moÇamBiQUe

12 regras para Um Bom sermÃo:
• Prepare bem o seu sermão, decida fazer o melhor. 
• Tente achar uma boa introdução: adequada, 

criativa, interessante.
• Formule para você mesmo o objetivo do sermão: 

tenha certeza da direção que precisa apontar aos ouvintes.
• Afaste tudo que poderia desviar os pensamentos 

dos seus ouvintes para uma trilha secundária.
• Organize sua mensagem: tome todas as 

precauções para não fi car repetitivo, inseguro, perdido 
em meio às ideias.

• Use uma linguagem viva e simples.
• Use ilustrações e exemplos práticos em 

quantidade sufi ciente.
• Cative a atenção da plateia nos primeiros dois 

ou três minutos da sua exposição.
• Seja você mesmo.  Não queira imitar outros 

pregadores.
• Mostre humildade e apreço pelos ouvintes.
• Fale ao coração dos seus ouvintes.
• Sempre dê aos ouvintes algo que eles possam 
colocar em prática.

No dia 23 de maio 
de 2015 a Socie-
dade Feminina 

da Igreja Batista Teresópolis 
em Porto Alegre RS, sob a 
liderança do Pr. José Nilton 
Vieira dos Santos, comemo-
rou o seu primeiro aniversá-
rio de atividades. 

Para marcar a data, foi 
realizado um culto de ações 
de graças com a presença 
de 80 senhoras represen-
tando diversas igrejas co-
-irmãs das adjacências. Na 
ocasião foi apresentado 
uma peça com o tema: “Pe-
dras preciosas para Deus”. 
Depois de uma abençoa-

O Templo Batista 
Bíblico de Gra-
vataí RS realizou 

uma conferência em come-
moração ao nono aniversário 
nos dias 25 e 26 de abril. 

Aos 60 anos de 
idade, faleceu em 
São Paulo no dia 

30 de maio de 2015 o Pr. 
Odair Bianchi que pastore-
ava a Igreja Batista Bíblica 
em Cidade Tiradentes desde 
o início do trabalho em junho 
de 1993. Paulistano de Vila 
Formosa, Odair casou-se 
com Ardanui em 17 de de-
zembro de 1997 e teve dois 
fi lhos Daniel e Jeremias. Os 
dois fi lhos já são casados e 
deram ao casal Odair e Nui 
quatro netos.

Pastor Odair foi ordenado 
ao ministério pastoral em 
dezembro de 1980, e antes 
de chegar à igreja em Cidade 
Tiradentes, pastoreou a Igre-
ja Batista Maranata em Santo 
André SP. Com o início do 
trabalho em Cidade Tiraden-

E, quanto à verdade, não podemos abandoná-la, mesmo que isso 
implique na perda de nossa vida, pois não vivemos para esta 
geração, nem para servir aos príncipes, mas para o Senhor.

(Ulrico Zuínglio)

Conferência Missionária 
Esperança 2015

Para Pregadores

“Pedras Preciosas para Deus”

da palestra proferida sob 
o mesmo tema pela irmã 
Althea Jeffrey, da Igreja 

Batista Fundamental Jardim 
Algarve, Alvorada, a progra-
mação encerrou-se.

Gravataí Comemora 9 Anos

Fundado pelo missionário Pr 
Cirineu J. Boff, atualmente 
é pastoreado pelo Pr. José 
de Ramos. O preletor da 
conferência foi o Pr. José 
Nilton Vieira da Igreja Batista 

Fundamental Teresópolis em 
Porto Alegre RS. 

No sábado esteve pre-
sente o fundador do trabalho, 
Pr. Cirineu, acompanhado do 
missionário do Projeto Porta 
Aberta (AMI), Joel Ribeiro e 
outros irmãos da Igreja Batis-
ta Bíblica de Canoas.

Também marcou presen-
ça o Pr. José Stephanini da 
Igreja Batista Bíblica do Par-
thenon em Porto Alegre RS 
e o Pr. Wesley da Silva da 
Igreja Batista Fundamental 
em Vila Conceição, também 
de Porto Alegre. 

Para  con ta tos  com 
Pr. Ramos use o e-mail 
pr.joseramos@hotmail.com 
Na foto irmã Noêmia, Pr. 
Jose Nilton, Pr. Ramos e a 
irmã Cida.

Pastor Odair Bianchi 
partiu para a glória

tes tendo como igreja mãe a 
Primeira Igreja Batista Bíblica 
em Cidade Ademar, Odair foi 
indicado para a liderança em 
junho de 1993. A igreja foi 
organizada e ele empossado 
como pastor titular no dia 27 
de agosto de 2011.

Sua morte tão repentina, 
deixa a família e os amigos 
consternados e a igreja sem 
um pastor que possa substi-
tuí-lo no momento.

O sepultamento foi rea-
lizado no Cemitério de Vila 
Formosa, mesmo bairro em 
que ele nasceu na capital de 
São Paulo. No seu velório re-
alizado nas dependências da 
Igreja em Cidade Tiradentes, 
foram realizados dois cultos, 

sendo o primeiro às 9 horas 
e o segundo às 15 horas com 
a presença de mais de trinta 
pastores. O Pr. Renato Sá 
Barreto Neto dirigiu o culto 
das 15 horas que teve como 
pregador o Pr. Josué Pereira 
Félix. Participaram do culto 
fúnebre representantes da 
Comunhão de Guarulhos, 
da Junta Batista Bíblica do 
Estado de São Paulo e da 
Comunhão Batista Bíblica 
Nacional. 

Renovamos o pedido 
de intercessão em favor 
da família e da Igreja. Para 
contatos com a família (11) 
2285-4863 e na igreja (11) 
2964-6710. Com irmão Sér-
gio: (11) 96206-0300.

P a r a 
a missio-
nária Ro-
s a n g e l a 
da  S i lva 
F e i t o s a 
falta ape-
nas orga-

nizar a documentação. E os 
preparativos para sua ida a 
Moçambique. Ainda não tem 
data defi nida para a viagem, 
mas os planos é para estar 
lá ainda em 2015.  O sus-
tento da missionária está 
em aproximadamente 70% 
do necessário. Enquanto 
não vai, Rosangela continua 
visitando igrejas para apre-
sentação do seu projeto, 
fazendo trabalho de evange-
lização de crianças, com se-
nhoras. Para fazer contatos 
use os telefones: (34) 3321-
8331 (Fixo), (34) 8416-9071 
(Claro), (11) 96999-8987 
(Oi), (34) 9812-0636 (Vivo) 
e (34) 9148-1218 (TIM). 
WhatsApp. Facebook: Ro-
sangela Feitosa; E-mail: mis-
srosangelafeitosa@gmail.
com. Veja mais no Blog: mis-
srosangelafeitosa.blogspot.
com. Skype: missrofeitosa. 

FamÍlia martiNs

O missionário Fernando 
César Martins trabalhando 
na implantação de igrejas 
em São Carlos SP está 
jubiloso devido às bênçãos 
do Senhor sobre o trabalho 
em São Carlos onde ele está 
quase terminando a implan-
tação da primeira igreja e 
Araraquara onde ele voltou 
a dar apoio. Em São Carlos, 
os planos são de dar início a 
mais uma igreja em Cidade 
Araci, o bairro mais populoso 
de São Carlos. Há um salão 
em vista para ser alugado 
por R$ 1000,00 (Mil reais) 
por mês. Orem para que 
Deus providencie os recur-
sos fi nanceiros necessários. 
Caso alguém queira ajudar, 
entre em contato. Conti-
nuem orando pelo problema 
que o Pr. Fernando tem na 
vista. Para Deus nada é 
impossível. Orem pela sua 
esposa Milena e pelas fi lhas 
Isabela e Ana Luisa.

oaNse em Barretos
A Igreja Batista Central 

de Barretos, sob a liderança 
do Pr. Luciano Martins reali-
zou um treinamento OANSE 
- Obreiro Aprovado Não Se 
Envergonha no dia 16 de 
maio de 2015. O objetivo 
foi trazer um programa para 
as crianças e adolescentes 
com o intuito de ensiná-los 
sobre a Palavra de Deus e 
motivá-los a servir ao Se-
nhor. O treinamento foi feito 
pelo missionário Raphael 
Messias da cidade de Rio 
Preto SP.

Continuaçã da página 1
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Da parte da missão par-
ticiparam: Pr. Carlos 
Alberto Moraes, Coor-

denador de Missões; Pr. Fernando 
César Martins, missionário em 
São Carlos SP e que foi o preletor 
do evento; Pr. Robson Marcelo 
da Silva, missionário em Goiânia 
GO; Pr. Almir Nunes, missionário 
em Batatais SP; Joel Ribeiro, mis-
sionário em Porto Alegre RS no 
Projeto Porta Aberta e Pr. Carlos 
Alexandre A. Aquino, missionário 
que está em fase de levantamento 
de sustento para um novo projeto 

BotiCÃo mg O que vemos hoje, em di-
versos círculos cristãos 
e igrejas, é uma falta 

de visão e de ação para se buscar 
as ovelhinhas perdidas do Senhor.

Já consideramos, na parte I 
desta matéria, que o pastor é aque-
le que melhor representa quem 
trabalha com as crianças, pois pas-
tor é aquele que busca as ovelhas 
perdidas, alimenta com cuidado 
as suas ovelhas e protege-as dos 
ataques do inimigo. Onde estão os 
pastores de crianças?

É triste ver a falta de visão em 
relação aos pequeninos e também 
a pobreza teológica quando o as-
sunto é criança.

A Igreja não pode cometer 
o erro de apenas entreter as 
crianças, sem lhes apresentar, 
de maneira clara, o Evangelho da 
salvação em Cristo.

O problema todo se resume 
numa só palavra: p e c a d o!

Pecado é uma palavra derivada 
de uma raiz que signifi ca “errar o 
alvo”, “fracassar”. Trata-se, na ver-
dade, do fracasso em não atingir um 
padrão conhecido, vindo a desviar-
-se do mesmo. Pecado é afasta-
mento daquilo que Deus considera 
e estabelece como a conduta ideal. 
O pecado acaba se tornando uma 
oposição a Deus, uma verdadeira 
rebelião. O pecado é a transgressão 
da lei e do padrão de Deus.

O trabalho com crianças que não 
reconhecer esta problemática do 
pecado, mesmo no coração de um 
pequenino, terá pouca chance de ser 
frutífero. Se desejarmos pastorear e 
preparar uma nova geração, temos 
que enfrentar o problema principal, 
sem rodeios, sem sentimentalismo, 
sem fugir do diagnóstico, ainda 
que seja duro: “O Senhor viu que 
a perversidade do homem tinha 
aumentado na terra e que toda a 
inclinação dos pensamentos do seu 
coração era sempre e somente para 
o mal.” (Gênesis 6:5)

O Senhor Jesus foi também 
categórico ao afirmar: “Pois do 
interior do coração dos homens 
vêm os maus pensamentos, as 
imoralidades sexuais, os roubos, 

Todos são naturais de de-
sejos que são contrários 
a Deus e à Sua vontade. 

Alguns são cometidos o tempo 
inteiro e por falta de uma sufi ciente 
alimentação na palavra de Deus e 
renúncia do velho homem racional, 
podem ser irracionais, complexos e 
até mesmo perplexos, mas pecados 
não são números. Temos o costume 
de querer dar tamanho a eles, mas 
não existe pecado grande e pecado 
pequeno. Pecado é pecado. E, as-
sim como os números complexos, 
que dado dois deles não existe um 
que seja menor ou maior, pecados 
não são ordenados. O adultério, por 
exemplo, é visto como um pecado 
maior que muitos outros, e pouco 
enfatizamos o fato de que, antes 
dele, já se adulterou várias vezes 
com atitudes que foram considera-
das insignificantes diante do que 
hoje está classificado no mundo 
como um adultério. Em Mateus 5.28, 
Jesus afi rma que aquele que olhar 
para uma mulher com intenções im-
puras, em seu coração, já cometeu 
adultério, ou seja, já pecou. Antes 
de qualquer tipo de julgamento, pre-
cisamos de uma autoconfrontação, 
para então depois ajudar a outros, 
pois aqueles que julgam, a si mesmo 
se condenam, uma vez que podem 
estar praticando as mesmas atitudes 
de modos diferentes. O homem, seja 
quem for, não tropeça em uma árvo-
re. É preciso ter mais sensibilidade 
e maturidade para perceber quais 
são as raízes que estão levando-o a 
alimentar os desejos de sua carne. 
Existe uma primeira raiz negativa 
na qual seremos tentados. Depois 
dela, se não estivermos preparado 
para cortamos e a jogarmos fora, 
estaremos plantando em nossas 
vidas algo complexo que ficará 
muito difícil de excluirmos dela mais 
tarde. Quando é descoberta uma 
grande fraude no país todos fi camos 
chateados, mas não percebemos 
que, ao deixar de devolver ou pagar 
cinco centavos a alguém, estamos 
também fugindo do alvo, estamos 
cometendo o mesmo pecado, e de 
idêntica maneira deixando de atingir 
o padrão de perfeição ensinado por 
Deus e vivido por Jesus em tudo que 
fez. Em uma reta numérica temos 
facilidade de visualizar e localizar os 
números inteiros, mas poucos con-
seguem fazer a mesma coisa com 
os números racionais e irracionais. 
Quando é classifi cado na mente a 
sétima parte de um pecado, ela se 
torna tão pequena diante da parte 
que outrora foi estabelecida como 
um pecado inteiro que, por muitas 
vezes, não conseguimos localizá-
-lo, mas ele existe, e não difere em 
tamanho e forma ao que é visto como 
evidente e escandaloso. 

Os pecados não são números, 
mas eles são complexos e fazem 
parte de um mesmo conjunto li-
mitado. Qualquer um deles está 
entre a menor das transgressões 
que ignoramos e a morte que não 
almejamos. Precisamos alcançar 
dias em que esse conjunto do qual 
eles fazem parte esteja o mais perto 
possível do conjunto vazio. Dias em 
que amaremos de todo o coração 
as leis de Deus, onde teremos paz 
e para nós não existirá mais tropeço. 

Alessandro Monteiro de Menezes 
– 27 anos – Mestre em Matemática 
Membro da Igreja Batista em Dom 

Pedro – Manaus AM

O verdadeiro fi m da pregação é endireitar a vida dos homens 
e não entulhar suas cabeças com especulações inúteis.

(Suzanna Wesley)

Pecados não são 
números, mas eles 
são complexos e 

limitados.

Pastores de crianças - Enfrentando 
o Problema Teológico

Pr. Gilberto Celeti
os homicídios, os adultérios, as 
cobiças, as maldades, o engano, 
a devassidão, a inveja, a calúnia, 
a arrogância e a insensatez. To-
dos esses males vêm de dentro e 
tornam o homem impuro.” (Marcos 
7:21-23)

Há milhões de crianças per-
didas no pecado, caídas, e que 
correm o risco de se perderem 
eternamente. Uma das principais 
doutrinas na Bíblia, que precisa 
ser bem compreendida, refere-se 
à queda do homem. Ao pecar, o 
homem rebelou-se contra Deus. 
Tornou-se inimigo de Deus.

No fi nal de Gênesis 3, no último 
versículo, vemos o homem expulso 
do jardim do Éden e sem possibili-
dade de retorno, levando consigo 
e para todos os seus descendentes 
as consequências de sua queda: 
dores, sofrimentos, trabalho duro 
para obter o sustento, doenças e 
a morte.

Os fi lhos de Adão e Eva nas-
ceram após a queda e receberam 
essa herança pecaminosa. “Por-
tanto, da mesma forma como o 
pecado entrou no mundo por um 
homem, e pelo pecado a morte, 
assim também a morte veio a todos 
os homens, porque todos pecaram” 
(Romanos 5:12) “Sei que sou pe-
cador desde que nasci, sim, desde 
que me concebeu minha mãe.” 
(Salmo 51:5) Estes textos tão 
claros mostram que cada criança 
já nasce num estado de pecado 
que a coloca em inimizade com o 
Deus Eterno, que é Santo e não 
tolera o pecado.

Só há uma maneira de apa-
gar o pecado: através do sangue 
do Cordeiro Justo e Imaculado, 
do Filho de Deus, sem pecado, 
perfeito, o Senhor Jesus Cristo! 
“Tudo isso provém de Deus, que 
nos reconciliou consigo mesmo 
por meio de Cristo e nos deu o 
ministério da reconciliação, ou 
seja, que Deus em Cristo estava 
reconciliando consigo o mundo, 
não levando em conta os pecados 
dos homens, e nos confi ou a men-
sagem da reconciliação. Portanto, 
somos embaixadores de Cristo, 

como se Deus estivesse fazendo 
o seu apelo por nosso intermédio. 
Por amor a Cristo lhes suplicamos: 
Reconciliem-se com Deus. Deus 
tornou pecado por nós aquele que 
não tinha pecado, para que nele 
nos tornássemos justiça de Deus.” 
(2 Coríntios 5:18-21)

A mensagem que a criança 
precisa ouvir!

Pastorear e preparar crianças 
para o futuro é conduzi-las ao 
novo nascimento, contando-lhes a 
preciosa mensagem do Evangelho.

Toda criança precisa conhecer:
• Que Deus a ama com imenso 

amor – João 3:16.
• Que ela tem um problema 

(doença, necessidade) – Romanos 
3:23; 6:23.

• Que só há uma solução (re-
médio, provisão) para o seu proble-
ma – Atos 4:12; 1 Coríntios 15:3,4; 
1 Timóteo 2:5.

• Que ela precisa apropriar-
-se de Cristo (recebê-lo) – João 
1:12,13.

• Que a salvação é eterna (se-
gurança) – João 10:28-29; 1 João 
5:11-12.

É preciso levar a criança a 
reconciliar-se com Deus, reconhe-
cendo que é pecadora, buscando 
o perdão e confi ando no sacrifício 
de Cristo realizado na cruz do Cal-
vário, pois “o sangue de Jesus, seu 
Filho, nos purifi ca de todo pecado” 
(1 João 1:7).

Sim, o pecado foi eliminado 
completamente na cruz. “Portanto, 
agora já não há condenação para 
os que estão em Cristo Jesus” (Ro-
manos 8:1). A criança que estava 
perdida foi achada.

Gilberto Celeti é pastor, edu-
cador cristão e superintendente 
nacional da APEC do Brasil.

Conferência Missionária Regional da AMI
além de obreiros das igrejas.

A próxima conferência agendada 
será em Goiânia GO no Templo Ba-
tista Ebenézer sob a liderança dos 
pastores José Wilson e Robson Mar-
celo no período de 28 a 30 de agosto 
de 2015, logo após o congresso da 
missão. No mês de novembro deste 
ano será a vez de Manaus AM nos 
dias 13 a 15 na Igreja Batista Bíblica 
Manancial sob a liderança do Pr. 
Edilson J. P. Araújo.

Nas duas fotos, os missioná-
rios da AMI que participaram do 
evento e o Pr. Moisés da igreja 
hospedeira.

em fase de montagem.
Da região onde a conferên-

cia foi realizada, participaram 
os pastores: 
Moisés Da-
mázio, Mário 
P. Natividade, 
José Soares, 
David Catto, 
Luiz Pereira, 
Carlos Alber-
to  Vascon-
celos, José 
de Jesus e 
Ivânio Koller, 

No dia 1º de abril foi dado ao 
nosso fi lho Alexandre a oportuni-
dade de compartilhar com seus 
colegas de classe o plano de sal-
vação. Assim ele contou a história 
O Caminho da Salvação, com o 
livro visual, e o fez de maneira 
correta e espontânea. Orem pela 
salvação destas crianças e pelo 
nosso fi lho que possa crescer nos 
caminhos do Senhor, andando em 
Seu temor e sempre ser um ganha-
dor de almas. E por seus pais que 
possam ser exemplos e que Deus 
lhes dê sabedoria para educar os 
fi lhos no caminho em que devem 
andar. O Alexandre está agora com 
6 anos. Na manhã de 19 de abril 
fi zemos o batismo da Ranna, 10 
anos, e à noite realizamos um culto 
especial de evangelismo - o culto 
do amigo – com a presença de 
muitos visitantes. Éramos mais de 
60 pessoas e foi necessário reali-
zar o culto do lado de fora do salão. 
Houve três conversões. Estamos 
discipulando novos crentes e oran-
do para que mais pessoas sejam 
salvas. Essa é a nossa rotina de 
trabalho aqui no Boticão. Orem 
por pela gestação da Marianne, 
pois em breve nascerá a Alyssa e 
Maressa, as nossas gêmeas que 
agora estão com 31 semanas. Pr. 
Anderson Dantas.

doUrados
A Igreja Batista Central de 

Dourados-MS, sob a liderança do 
Pr. Hudson Santos Batista está 
completando 21 anos de exis-
tência. Para comemorar a data 
realizou uma série de conferencias 
nos dias 29, 30 e 31 de Maio de 
2015. O conferencista foi o mis-
sionário Pr. Ricardo de Oliveira 
Leite de Campo Grande MS. O 
tema foi “Missões: Onde estão os 
Obreiros?”  Contatos com Pr. Hu-
dson: (67) 3032-1177 (Fixo); (67) 
9925-1916 (VIVO); (67) 8213-4545 
(TIM), e-mail: hsb11@msn.com.   

FamÍlia Ferreira
O Pastor Aguinaldo Ferreira 

trabalhando com sua família em 
Araure na implantação de uma 
igreja Batista tem enfrentado 
maiores difi culdades fi nanceiras 
devido à alta do dólar, mas o 
trabalho continua crescendo pela 
graça de Deus. O instituto bíblico 
está trazendo bons resultados 
e as aulas já estão no segundo 
nível com as seguintes matérias: 
Doutrinas, Discipulado, Homilética 
e Espanhol. Orem pela possibi-
lidade de um local próprio que 
exigirá um investimento em torno 
de R$ 120.000,00. Para contatos, 
telefone 00xx58-255-614-4142 ou 
pelo e-mail: vicenteaguinaldo@
hotmail.com.

Continuação da página 1
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amaZoNia perUaNa

O SENHOR Deus 
abriu uma gran-
de oportunidade 

para o aperfeiçoamento de 
nosso preparo bíblico - prin-
cipalmente para nós - que 
somos pastores, professores 
de Teologia de Bíblia - e que 
temos a responsabilidade 
de semanalmente pregar a 
Palavra de Deus de forma 
correta, clara e também que 
seja efi ciente e atraente.

Esse curso aprofunda o 
nosso conhecimento da His-
tória de Israel, a cultura e os 

A Família Alencar está na fase 
de levantamento do sustento 
para ser enviada a Portugal 

através da MMM - Ministério Multicultural 
Maranata. O trabalho de divulgação já 
alcançou cerca de 50 igrejas e o sustento 
alcançado é de aproximadamente 14% do 
necessário com seis igrejas parceiras das 
que já foram visitadas. 

A glória do mundo não passa de um sopro, um vapor, 
uma espuma, um fantasma, uma sombra, um refl exo, uma 

aparição, um nada. (Thomas Brooks)

O missionário Pr. Felix Saul 
Mera Ramirez, sua esposa Nora 
Esther e os fi lhos continuam ser-
vindo ao Senhor em Iquitos, Peru 
na implantação da Igreja Batista 
Horeb. Eles são gratos às igrejas 
brasileiras que os apoiam no cam-
po. Saul e sua esposa estiveram 
em Bogotá, Colômbia no mês de 
fevereiro, convidados para ser 
o preletor em uma Conferência 
para Famílias. Deus abençoou 
ricamente. No momento estão 
programando uma nova viagem 
à Comunidade de Intuto, no rio 
Tigre, distante de Iquitos, cerca 
de 500 km. São 3 dias de viagem 
em barco ou 12 horas em lancha 
rápida, partindo do porto de Nauta. 
De Iquitos a Nauta são mais 1h30 
de carro. O objetivo da viagem 
é promover capacitação para a 
liderança da Igreja Batista Betesda 
de Intuto. Para a conferencia de 
páscoa, contaram com a presen-
ça do Pr. João Azevedo Saraiva, 
da I. B. D. Pedro de Manaus AM 
e Conselheiro da AMI, um dos 
apoiadores do trabalho no Peru. 
A Igreja Batista Horeb adotou 
mais dois missionários em 2015 
um trabalhando na Libéria África, 
e, um enviado pela Igreja para 
liderar mais uma Congregação em 
Iquitos. O alvo é, até 2020, estar 
ajudando 30 Projetos Missionários. 
Contatos com Pr. Saul pelo e-mail: 
sauliquitos@yahoo.es ou pelos 
telefones: 0021.51.65-26.2743 ou 
0021.51.962622275.

FamÍlia maFra
O Pr. Ricardo Mafra e sua 

esposa Rita, trabalhando na im-
plantação da Iglesia Bautista Vid 
Verdadera na Venezuela estão 
abrindo diversas frentes de tra-
balho para evangelização e dis-
cipulado à espera dos frutos. Em 
maio foi realizado o mês da família 
e no dia 6 de junho acontece o 
primeiro encontro de casais. No 
mês de abril o missionário recebeu 
a abençoada visita de 30 jovens 
da Igreja Batista Calvário de Boa 
Vista RR. Na ocasião foi realizado 
o culto integrado Brasil-Venezuela 
com a participação dos visitantes 
brasileiros. Os irmãos venezuela-
nos fi caram muito animados com a 
visita e fi zeram questão de preparar 
uma comida típica venezuelana 
aos brasileiros, pabellón criollo. 
O missionário Ricardo a caba de 
conseguir a compra de um terre-
no onde deverá ser construído a 
igreja. O valor do terreno de 40 x 
90, que já tem uma casa, é de R$ 
5.000,00 reais exatamente o valor 
da oferta recebida da Comunidade 
Batista Vida Nova de Bauru SP. Os 
planos são de nos próximos meses 
começar a construir o templo. Orem 
pela tremenda crise que está cada 
dia mais agravada na Venezuela. 
A inflação escassez seguem a 
galope, difi cultando a compra de 
alimentos. Contatos pelo e-mail: 
ricardoeritamafra@gmail.com.

O Projeto Antioquia fará uma 
importante reunião no dia 
27 de junho na Igreja Batista 

Independente de Sertãozinho liderada 
pelo Pr. Josélio. O encontro iniciar-se-
-á às 14 horas. Na ocasião, o Pr. Mário 
D. Baio e Pr. Alexandre estarão lendo o 
Regimento Interno do Projeto Antioquia 

Curso de História, 
Geografia e 

Arqueologia Bíblica 
em Israel

costumes bíblicos, explicando a geografi a dos acontecimen-
tos, os usos de palavras e expressões da rica civilização 
judaica, aplicando tudo isso ao estudo da Palavra de Deus.

O estudo do contexto histórico é indispensável para todos 
nós que cremos na inspiração verbal-plenária da Bíblia, pois 
toda a nossa hermenêutica está baseada no princípio literal e 
histórico-gramatical de interpretação das Escrituras Sagradas.

Daí a importância dos estudos históricos, do contexto 
e pano de fundo dos acontecimentos e de suas narrati-
vas na Bíblia Sagrada. O Curso de História, Geografi a e 
Arqueologia Bíblica, ministrado em Israel, é de conteúdo 
riquíssimo e inigualável. Os professores são judeus (a 
maioria é composta de judeus que nasceram em Israel ou 
que seus pais foram os fundadores do Estado de Israel - e 
grande parte deles são convertidos a Jesus, crêem em 
Yeshua como o Messias de Israel).

Escrevi recentemente a alguns colegas de ministério, 
explicando o curso. E um pastor me escreveu perguntando 
se esse curso era exclusivo para os pastores batistas e 
bíblicos. Eu respondi que não.

Mas, como o SENHOR me deu essa oportunidade de 
coordenar esse curso na América Latina, eu estou orando e 
fazendo todo o possível para que meus colegas conheçam 
e participem (porque sei de nossas lutas por pregar cons-
tantemente a Bíblia Sagrada, de estar sempre ministrando o 
ensino da Palavra  - e eu bem sei o quanto é árdua a nossa 
tarefa e como exige de nós sempre uma atualização, novas 
pesquisas e estudo mais dedicado e correto).

E o SENHOR Deus nos proporcionou um excelente cur-
so (realizado em Israel) e que, com oração e planejamento, 
podemos vencer as difi culdades. Certamente todo esforço 
valerá a pena, pois além da viagem a Israel, os estudos 
sérios e profundos, nós teremos a singular oportunidade 
de ter um diploma de uma das melhores universidades do 
mundo (Hebrew University of Jerusalém - fundada por Albert 
Einstein e que tem entre seus professores e pesquisadores 
mais de dez Prêmios Nobel). A HUJ está como a segunda 
melhor universidade do mundo no ranking internacional das 
universidades fora do circuito dos EUA.

O Curso de História, Geografi a e Arqueologia Bíblica 
é dado em três níveis (I, II e III).

Cada NÍVEL é completo no que propõe no programa de 
curso (por isso, cada nível recebe seu próprio certifi cado 
de conclusão).

E a cada nível os assuntos vão sendo aprofundados 
e estendidos.

Cada NÍVEL dá ênfase e aprofunda os estudos numa 
região da Terra de Israel:

NÍVEL I: Enfoca Jerusalém, as montanhas da Judéia, 
o Vale do Jordão e o Mar Morto.

NÍVEL II: Focaliza mais o sul de Israel, os desertos do 
Sul, Neguev e Eilat, no Mar Vermelho.

NÍVEL III: Enfatiza o norte e litoral de Israel: Tel Aviv, 
Alta Galiléia, região do Mar da Galiléia e o Monte Hermon.

O Nível I está sendo oferecido em 2016. O Nível II, 
será dado em 2017. E em 2018 será ministrado o Nível III.

Em 2016, haverá duas turmas do Nível I:
Curso de Inverno: 17 a 28 de janeiro
Curso de Outono: 17 a 29 de setembro.
Se precisar de alguma informação sobre o curso, via-

gem, ou outro assunto, entre em contato comigo:

Pr. José Nogueira – nogueirapesquisas@gmail.com
(85) 9912-0017 (TIM) - 8970-3458 (OI) - 9118-2008 

(claro) - 3214-1412 (Fixo)

Projeto Brasil-Portugal
Em outubro de 2014 

Pr. Wesley fez uma visita 
a Portugal para sondagem 
do campo. Neste mês de 
junho de 2015 a família 
toda está de partida para 
mais uma viagem de son-
dagem. O alvo é partir 
para o campo em 2016. 
Família Alencar está sendo 
enviada pela PIB Regular 
de Juazeiro do Norte. En-
quanto levanta o sustento 
Pr. Wesley auxilia diversos 
ministérios em sua igreja 

nos intervalos das visitas às igrejas. 
O campo de trabalho em Portugal 

deverá ser Vila Real, na região Norte do 
país, uma das mais carentes do Evan-
gelho. Para contatos com Pr. Wesley 
Alencar: Face book: Wesley Alencar; 
Telefones: (88) 8882-6017 (OI) e What-
sApp TIM: (88) 9975-7566; E-mail: wes-
leyalencar@hotmail.com.  

Projeto Antioquia
e explicando os seus objetivos que 
consiste na implantação de novas 
igrejas na região. 

Atualmente, são nove pastores 
participantes, mas a oração é que Deus 
levante 30 pastores até o fi nal deste ano 
de 2015. Se você puder, participe deste 
encontro. Todos são convidados.

REVISOR DE TEXTOS
redaÇÃo oNliNe

Ofereço serviços de revisão de texto. Teses, monografi as, livros, etc...
Aulas de redação online

JosÉ VaNderlei maChado
(16) 3761-4023 e 99228-2134

E-mail: machado.josevanderlei37@gmail.com
http://jvm-chcaraerede.blogspot.com/
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Espaço Final
Coloque desde já 

na sua agenda 
e venha partici-

par com sua igreja e família 
da 58ª Assembleia das 
Igrejas Batistas Regulares 
do Centro Sul do Brasil 
e Retiro das Famílias. O 
evento será no Hotel Ma-
jestic em Águas de Lindóia 
SP MP período de 1 a 
4 de fevereiro de 2016. 

Todo projeto de missões no 
exterior é feito com base 
em moeda estrangeira 

(dólar). Neste ano a referida moeda 
passou de R$2,6577, em 31/12/2014, 
para R$3,179, em 29/05/2015, com 
uma valorização percentual da ordem 
de 19,61%. A expectativa dos espe-
cialistas no assunto é que o valor do 
dólar continue a subir, chegando a 
R$ 4,00. 

Ademais, novas regras foram esta-
belecidas pelo governo brasileiro para 
cobrança de IOF para saques feitos no 
exterior, da ordem de 6,8%, despesas 
tais não incluídas no levantamento de 
sustento da maior parte dos missioná-
rios no campo. 

Outro aspecto signifi cativo, foi o 
novo entendimento das regras da Re-
ceita Federal sobre o imposto de renda 

Nos dias 8 a 10 de janeiro de 2016 
acontecerá em Gramado/Canela RS, 
o 22º Congresso Bíblico Internacional, 

tendo como preletores: Reinhold Federolf e Erich 
e Sonia Maag. O tema será Os Nomes do Eterno. 

Com certeza será um inesquecível fi nal de 
semana com estudos bíblicos intensivos, além 
de uma oportunidade para conhecer as belezas 
da Serra Gaúcha e o maravilhoso “Natal Luz”. 
Haverá os seguintes passeios em Gramado: Natal 
Luz, Lago Negro, fábrica de chocolate; Canela e 
Nova Petrópolis: malhas.

Faça já sua inscrição com Ione Haake pelos 
telefones: (51) 3266-1174 (NET) ou (51) 8413-4506 
(Oi). Por e-mail: ione@virtuosa.com.br. Site: www.
Virtuosa.com.br. Para os depósitos bancários: BRA-
DESCO: Agência: 3319–7 – Conta: 6975–2.

Transfer Porto Alegre-Hotel e passeios com 
ônibus de luxo, exclusivo, fretado. Para os que 
desejarem permanecer um pouco mais, as diárias 
após o Congresso serão de R$ 115,00, com café 
da manhã (pagas ao Hotel no check-out). A hora 
é AGORA: reserve seus vôos enquanto há bons 
horários e preços disponíveis!

22º Congresso 
Bíblico Internacional

No período de 27 de abril a 7 
de maio, o Seminário batis-
ta Caraguá ministrou mais 

uma etapa do Curso de Teologia. Em 
Caraguatatuba SP de 20 a 23 de abril, 
de 27 a 30 de abril, em Garça SP, e de 
4 a 7 de maio em Orlândia SP.

A matéria deste módulo foi Pano-
rama do Antigo Testamento, ministrada 
pelo Dr. Raymond Edge, Ph.D. Dr. 
Edge, é Professor adjunto de Estudos 
Hebraico e do Antigo Testamento no 
Seminário Teológico de Southwest, em 
Austin, TX, EUA. Ele é um pesquisador 
ativo dos Pergaminhos do Mar Morto 
realizando palestras nos EUA e no 

Brasil sobre este tema. Dr. 
Edge também pastoreia a 
Primeira Igreja Batista (First 
Baptist Church) em Bastrop, 
TX, EUA.

Para o segundo semes-
tre as aulas serão ministra-
das em todos os polos no 
mês de setembro e em breve 
as datas serão divulgadas 
para os alunos e demais 
pessoas interessadas. Para 
saber mais sobre o Seminá-
rio Batista Caraguá visite o 
site da escola: www.sbca-
ragua.org

Seminário Batista Caraguá 2015

Professores e equipe do Polo de Orlândia-SP

58ª AIBRECES 2016

na fonte para os missioná-
rios com mais de um ano 
no campo, que resultou na 
tarifação da ordem de 25% 
sobre todo recursos enviado 
para o exterior. 

Todas essas mudanças 

Há necessidade que as 
igrejas apoiadoras do mis-
sionários no exterior faça um 
esforço para aumentar o valor 
das ofertas. Pastores, levem 
suas igrejas a orar seriamente 
sobre esse assunto.

Um alerta aos apoiadores de missões no exterior

O tema e o preletor ainda estão em defi nição, 
mas provavelmente o preletor será o Dr. Russell 
Shedd. Investimento por pessoa para as três 
diárias com pensão completa: Duplo R$ 640,00, 
triplo R$ 610,00, Quádruplo R$ 590 e quíntuplo 
R$ 560,00 para inscrições até 30 de novembro 
de 2015. Crianças até dois anos não tem custo. 
De 3 a 5 anos R$ 140,00 e de 6 a 9, R$ 250,00. 
Reserve já sua participação depositando o valor 
de R$ 150,00 por pessoa inscrita em nome da AI-
BRECES (CNPJ - 50537471/0001-01) no Banco 
Bradesco Ag.198 Conta Corrente 47575-0. Man-
de sua Inscrição com o comprovante de depósito 
no valor de R$ 150,00 via e-mail: aibreces@terra.
com.br / prmiltoncalazans@ig.com.br.  Não deixe 
para última hora para uma melhor organização 
do evento. Inscrições também pelo nosso site: 
aibreces.org.br. Para mais informações: Fone/
Fax: (11) 3222-7057 ou celular: (11) 96792-2196. 
AIBRECES - ASSOCIAÇÃO DAS IGREJAS 
BATISTA REGULARES DO CENTRO SUL DO 
BRASIL. Rua 24 de Maio, 116 – 4º andar – sala 
34 CEP: 01041-000 São Paulo SP.

refletem diretamente no 
sustento missionário e na 
permanência no campo e 
os missionários dependem 
totalmente da graça de Deus 
que usa as igrejas mante-
nedores.




