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Foi realizado dia 20 
de Junho nas de-
pendências do Se-

minário Batista Logos uma lin-
da celebração. Com diversas 
igrejas, pastores e familiares 
presentes o Pastor Alceu 
Olímpio Ferreira e sua espo-
sa Heidi Ferreira renderam 
graças a Deus por completa-
rem 50 anos de ministério. O 
casal foi homenageado por 
representantes das igrejas nas 
quais serviram, pelas institui-
ções batistas regulares e por 
seus filhos e netos. 

A história do casal iniciou-
-se quando ainda jovens e se 
conheceram na Igreja Batista 
Regular em Tucuruvi. Ali inicia-
ram seus estudos e prepara-
ção para o ministério no Semi-
nário Batista Regular de São 
Paulo.  O primeiro desafio no 
ministério foi assumir um novo 
trabalho no Jardim Bonfiglioli 
onde por 15 anos trabalharam 
na construção do templo e 

A Suprema Corte dos 
EUA promulgou 
seu julgamento. 

As manchetes informam que 
um pouco mais da metade 
dos juízes da Suprema Corte 
consideram a liberdade de 
orientação sexual, um direito 
para todos os americanos. 
Esta troca de valores não apa-
rece como uma surpresa para 
nós. Já sabemos que o deus 
deste século cega as mentes 
daqueles que não acreditam (2 
Cor. 4: 4). O dia 26 de junho 
de 2015 fica como um marco 
americano de demonstração 
desta antiga realidade.

Nos próximos dias, irão 
esperar de você, como um pas-
tor, que forneça comentários 
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“OS NOMES DO ETERNO”
Em janeiro de 2016 nos dias 8 a 10 acontecerá o 22º 

Congresso Bíblico Internacional em Gramado/Canela RS sob 
o tema: “Os nomes do Eterno”. Os preletores serão: Reinhold 
Federolf e Erich e Sonia Maag. Para obter maiores informações 
sobre a inscrição entre em contato 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: BRADESCO: Agência: 3319-7 - Conta: 
6975-2.

RETIRO DAS FAMÍLIAS 2016
A 58ª Assembleia das Igrejas Batistas Regulares do Centro 

Sul do Brasil e Retiro das Famílias do próximo ano será no Hotel 
Majestic em Águas de Lindóia SP MP no período de 1 a 4 de 
fevereiro de 2016. Maiores informações pelo e-mail: aibreces@
terra.com.br ou prmiltoncalazans@ig.com.br.  Inscrições pelo 
site: www.aibreces.org.br. Fone/Fax: (11) 3222-7057 ou celular: 
(11) 96792-2196. AIBRECES – Associação das Igrejas Batistas 
Regulares do Centro Sul do Brasil, Rua 24 de Maio, 116 - 4º 
andar - sala 34 CEP: 01041-000 São Paulo SP.

“O ARREBATAMENTO”
No período de 21 a 24 de Outubro de 2015 em Águas de 

Lindóia SP acontecerá o 17º Congresso da Palavra Profética 
realizado pela Chamada da Meia Noite de Porto Alegre RS. O 
tema deste ano é “O Arrebatamento - Você Está Preparado?”. 
Os preletores são: Dr. Thomas Ice (EUA) Meno Kalisher (Israel), 
Norbert Lieth (Suíça) e Reinhold Federolf (Brasil). Para maiores 
informações entre no site: www.chamada.com.br.

EUA e o Casamento Gay - Uma 
carta aberta aos pastores

 Dr. John MacArthur

sensatos e conforto para o seu 
rebanho. Este é um momento 
crítico para os pastores, e surge 
como um lembrete de que uma 
formação adequada é crucial 
para um pastor. Estou escre-
vendo esta mensagem curta 
como de um pastor para outro. 
Os meios de comunicação es-
tão cheios de atualizações, e eu 
não preciso juntar a minha voz 
nessa briga. Em vez disso, eu 
quero ajudá-lo a pastorear sua 
igreja nesse momento confuso. 
Além dos artigos úteis no blog 
Preaching and Preachers, eu 
também quero transmitir os 
pensamentos abaixo que, creio 
eu, vão ajudar a enquadrar 
a questão de uma maneira 
bíblica.

50 Anos de Ministério
Culto de Ação de Graças

na formação e 
crescimento da 
igreja. 

Depois do 
primeiro desa-
fio pastorearam 
igrejas Batistas 
Regulares em 
Boa Vista RR, 
Caçapava SP, 
Taubaté SP, Vila 
Brasilina SP ca-
pital. Durante 
estes anos os 
irmãos estive-
ram envolvidos 
no apoio às ins-
tituições ligadas 
aos batistas re-
gulares. Partici-
param na forma-

Eventos que você deve agendar Nesta edição você vai ler..

Os 70 Anos do Pr. Hélio

Do Gerson, Pr. Hélio tem dois 
netos, Gerson e Giulia. Da 
Gabriela são mais dois netos, 
Jonathan e Fernanda. Seu 
ministério pastoral teve início 
em 1987 e desde então ele tra-

balhou em Porto Velho RO de 
1986 a 1991 como missionário. 
De 1991 a 2008 como pastor 
na Igreja Batista Bíblica Betel 
em Guarulhos SP. Em 2009 
voltou para Cujubim, Rondônia 

No dia 30 de junho 
de 2015, o Pr. Hélio 
Alves de Oliveira 

comemorou 70 anos de idade. 
Um momento de muita alegria 
que reuniu toda a família e a 
congregação do Jardim Fortale-
za. Atualmente Pr. Hélio é mis-
sionário da CBBN e trabalha em 
Guarulhos SP na implantação 
de uma nova igreja com apoio 
de sua igreja enviadora, Igreja 
Batista Bíblica de Vila São Jor-
ge liderada pelo Pr. Renato Sá 
Barreto Neto. Pr. Hélio nasceu 
no dia 30 de junho de 1945, está 
casado há 46 anos com Helena 
Aparecida Jesus Oliveira e tem 
dois filhos: Gerson e Gabriela. 

e lá permaneceu até 2011. Em 
2012, de volta a Guarulhos, 
começou a trabalhar na implan-
tação da Igreja Batista Bíblica 
em Jardim Fortaleza onde está 
no momento.

SEBARSP (Seminário Ba-
tista Logos) por muitos anos 
servindo como professores, 
auxiliando na biblioteca e na 
área administrativa. 

Desde o ano 2000 o casal 
atua na Igreja Batista Espe-

rança em Tatuapé e apesar 
do cansaço servem com o 
mesmo amor, zelo e dedica-
ção de quando iniciaram a 50 
anos atrás. Nossa gratidão a 
Deus por vossas vidas, casal 
amado! (Pr. Ricardo Pereira)

ção da Ordem dos Pastores 
Batistas Regulares de SP, 
nas Associações Nacionais 
e especialmente na Estadu-
al (AIBRECES) onde atuou 
como secretário executivo 
por 10 anos; trabalharam no 

As igrejas batistas 
fundamentalistas 
da região de Ribei-

rão Preto SP estarão realizan-
do um acampamento para as 
famílias no Maanaím nos dias 
5 a 7 de setembro de 2015. O 
tema para as pregações será: 
“Famílias à Moda de Deus” e 
terá, dois preletores, um de 
manhã e outro à noite: Pr. 
Paulo Ricardo Gonçalves, de 
Orlândia SP e Pr. João Camar-
go de Vasconcelos Filho, de 

Acampamento das Famílias

Mococa SP.
O investimento por pes-

soa será este: Para adultos 
e jovens a partir de 13 anos 
e acima: R$ 60,00. De 7 a 12 
anos: R$ 50,00. De 4 a 6 anos: 
R$ 20,00. O alvo é que famí-
lias inteiras possam participar, 
pois haverá programação 
para todas as faixas etárias. 
Para se inscrever e reservar 
o lugar, é necessário mandar 
o nome, a igreja e a cidade e 
adiantar o valor de R$ 20,00 

por pessoa. O res-
tante poderá ser 
pago na chegada 
ao evento. Pasto-
res que quiserem 
fazer inscr ição 
coletiva poderão 
entrar em contato 
com Pr. Jader Ma-
chado Neto pelos 
e-mails: jadermer-
cia@hotmail.com 
e   jaderemercia@
ibest.com.br.   



Tempo de Adoecer
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito 

debaixo do céu […]  Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo” 
(Eclesiastes 3.1, 11).
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“Para muitas pessoas, a visão do futuro costuma ser 
uma volta a uma experiência de sucesso do passado” 

(Ed Stetzer)
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ELEIÇÃO INCONDICIONAL
“Pr. Rômulo: Recebo a 

cada mês o exemplar do 
Jornal de Apoio, onde Deus 
tem me dado o privilégio 
de escrever uma coluna. 
Fiquei muito feliz quando li 
seu artigo tratando sobre 
este tema. Como fui criada 
em uma igreja batista, fiz 
seminário batista, sempre 
me preocupei em falar de 
Jesus, em ver ao final do 
culto um apelo e pessoas que 
se levantavam para ir a frente 
mostrando com este ato o 
desejo de aceitar Jesus como 
Salvador. Fico triste quando 
percebo que esta doutrina 
tem entrado nas igrejas e 
que muitos já abandonaram 
os apelos e as mensagens 
evangelísticas. Que benção 
saber que temos homens de 
Deus preocupados em tirar 
as dúvidas e esclarecer dian-
te da Palavra as verdades”. 
(NFF - São Paulo).

AMI E JORNAL DE APOIO
“De parabéns a AMI – 

Associação Missionária Inde-
pendente pela comemoração 
dos 25 Anos de trabalho e 
ao Jornal de Apoio que tem 
sido um instrumento de apoio 
ao trabalho missionário no 
Brasil. Não desistam!” (MAS 
- Minas Gerais)

EVENTOS
Sou grata ao Jornal de 

Apoio pela divulgação de 
tantos bons eventos em 
nosso Brasil. Se não fosse 
pela leitura do jornal todos 
os meses, eu não saberia 
quase nada sobre o que 
está acontecendo em nosso 
meio batista fundamentalista. 
Agradeço pelo trabalho de 
vocês, principalmente no 
que diz respeito aos feitos 
dos nossos missionários”. 
(OSM - Rio Grande do Sul).

PORTAL
“Não sei de quem é a 

iniciativa de abrir um portal 
na Internet para o movimento 
batista fundamentalista em 
nosso país, mas chegou 
em boa hora e até atrasado. 
Espero que não seja mais 
um daqueles movimentos 
xiitas que só sabem falar mal 
de tudo e ficar regulando a 
vida dos crentes no que diz 
respeito à música, roupa e or-
dem de culto. Está na hora de 
tratarmos de coisa séria no 
meio batista fundamentalista. 
Espero que seja da linha do 
Jornal de Apoio. Vou come-
çar a divulgar assim que ver 
se vale a pena.” (VCA - São 
Paulo).

JAIME ROSE
Que bela homenagem 

para um servo de Deus como 
esta que foi feita ao missioná-
rio Pr. Jaime Rose que fundou 
igrejas aqui em nosso Brasil. 
De parabéns o nobre verea-
dor Cícero Gomes da Silva 
da Câmara de Ribeirão Preto 
pela sua propositura. Precisa-
mos honrar a quem merece 
honra, pois a Bíblia assim 
nos ensina. Que em nossas 
igrejas também façamos o 
mesmo. (VAM - Goiás).

No passado mais recente, ouvíamos jovens 
seminaristas dizendo: “Eu sou calvinista 
de quatro pontos” ou “eu sou calvinista de 

três pontos”, mas a maioria se negava a aceitar todos 
os cinco pontos, pois um dos motes mais fracos da 
doutrina reformada é a defesa da morte limitada do 
Senhor Jesus Cristo. A Bíblia categoricamente afirma 
que o Filho de Deus morreu por todos os homens e 
não somente pelos eleitos: “E Ele é a propiciação pelos 
nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas 
também pelos de todo o mundo” (I João 2.2).  Os calvi-
nistas acreditam que as expressões “todo” e “mundo”, 
em qualquer passagem sobre soteriologia, se referem 
aos eleitos: tanto os que já foram salvos quanto os que 
ainda hão de ser salvos. Trata-se de uma imposição 
hermenêutica facilmente contida por qualquer leitor que 
interprete a Bíblia pelo o que realmente está escrito e 
não alegórica ou simbolicamente. 

A palavra mundo “κόσμος” ou “cosmo” aparece 
em diversas passagens do Novo Testamento e, dentre 
outros significados, se refere aos habitantes da terra 
em sua totalidade. Uma das maiores dificuldades do 
calvinismo é a interpretação de João 3.16, pois este 
versículo, além de afirmar a expiação universal de 
Cristo, também responsabiliza o homem pela aceitação 
do Evangelho: “Porque Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eter-
na” (João 3.16). Certamente, João 3.16 não faz parte 
das passagens usadas pelos calvinistas para defender 
uma expiação parcial, mas eles usam diversas outras 
referências para ensinar que Jesus morreu só por “Seu 
povo”, por “muitos”, pelas “ovelhas”, pelos “escolhidos”, 
pela “igreja”, pelos “amigos”; porém, jamais pelo mundo 
inteiro. Por que insistem nesta tese? Se Jesus morreu 
por todos, logo a doutrina da eleição incondicional (o 
pilar do calvinismo) cairia por terra. 

Um dos argumentos mais usados em favor da 
expiação limitada é subjetivo e sentimentalista: se 
Jesus morreu pelo mundo, mas nem todos serão sal-
vos, então os planos de Deus poderiam ser frustrados, 
raciocinam os calvinistas. Na opinião deles, a sobera-
nia de Deus não permite nenhum tipo de decepção. 
Estão enganados! Os desejos de Deus podem e têm 
sido frustrados através dos séculos desde a queda 
de Lúcifer, Adão e Eva e até os dias de hoje quando 
O desobedecemos; caso contrário, teríamos que ad-
mitir que Deus orquestrou tanto o bem quanto o mal. 
Porém “frustrado” não significa “surpreendido”, pois 
Deus conhece todos os acontecimentos de antemão. 
Jesus mesmo demonstrou a Sua frustração em várias 
ocasiões como, por exemplo, quando chorou sobre a 
cidade de Jerusalém e disse: “Jerusalém, Jerusalém, 
que matas os profetas, e apedrejas os que te são en-
viados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, 
como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, 

É admirável o conhecimento que se nutre 
do Senhor, o que torna ainda mais es-
pantosa a inércia deste conhecimento no 

viver. Decididamente saber não é viver. Não há um 
santo, crente ou profano, que não concorde quanto 
à necessidade de diminuir o ritmo de suas ativida-
des, da correria de seus dias. Agitação estafante, 
estranguladora do prazer e principal acusada da in-
versão das prioridades pelas urgências. “Estresse, 
estresse” é o termo modal na boca dos entendidos 
médicos e na do ignorante povo. Toda e qualquer 
imagem interiorana ou praiana desperta suspiros 
e sonhos distantes, empurrados para a sempre 
ausente e atrasada férias.

Deus já revelara tão objetivamente quanto 
ao tempo, que parece gerar descrença em seus 
ouvintes (a descrença será na mensagem ou no 
mensageiro? Talvez nos dois). Há tempo para tudo 
e isso inclui tempo para descansar; tempo para 
curtir a família, os irmãos, a natureza; tempo para 
refletir; tempo para um check-up na saúde; tempo 
para desligar o celular, para se desplugar; tempo 
para dizer “não”, mesmo quando tudo indica que 
você é o único possível e disponível para a tarefa.

Vez por outra o agir Soberano “prega uma peça” 
naqueles que não têm tempo de parar: enfermida-
de, atraso ou cancelamento de voo, são situações 
que mostram que o mundo não trava quando você 
para. Ao contrário, confirma que as pessoas vivem 
exatamente da mesma forma, quando não melhor, 
em meio à sua ineficácia; que aquela tarefa que 
somente você faria é realizada por outro ou substi-
tuída por outra superior. E, assim, as desculpas que 
servem como combustível para agitação e falta de 
tempo são humilhantemente derrubadas.

A real probabilidade é a de que o orgulho seja 
o grande vilão, pois o receio não é o desandar da 
rotina, mas sim a possibilidade de ser ignorado, 
substituído, encostado. A batalha do ego concentra-
-se na conquista do reconhecimento, nem que para 
isto se tenha uma vida de má qualidade, desprovida 
de prazer.

Vale a pena? Prefiro o descanso no Senhor 
ao orgulho ativista; assim como o bife no suave e 
pacífico lar ao caviar na estupenda e irada família. 
Afinal, a vida é mais atraente e prazerosa quando 
não seguimos na utopia de um senhorio próprio, 
mas reconhecemos o senhorio de Deus.

Expiação limitada
Imposição Calvinista sobre a Bíblia

e tu não quiseste!” (Mateus 23.37). Jesus não estava se 
lamentando pelos prédios e casas da cidade, mas, sim, 
pelas almas que deliberadamente O rejeitaram. Deus 
não deixa de ser soberano pelo fato de ficar frustrado 
com certas decisões de Suas criaturas. Ao contrário, 
Ele exerce soberania ao salvar os arrependidos e 
condenar os impenitentes. Lembremo-nos que foram 
mais de 40 anos de frustração com o povo de Israel 
no deserto. Qual Deus é mais soberano: aquele que 
precisa orquestrar todos os acontecimentos para que 
a vontade dele se cumpra ou Aquele que, apesar do 
livre arbítrio do ser humano, cumprirá todos os Seus 
propósitos na consumação do século? Na verdade, é 
o calvinismo que limita o poder de Deus tanto quanto 
a expiação de Seu Filho, Jesus. 

Se o sangue de Jesus está limitado somente aos 
eleitos, então o primeiro Adão foi muito mais poderoso 
que o segundo Adão. Nenhum calvinista discorda que 
a ofensa de Adão condenou a raça humana como um 
todo, mas prepotentemente anunciam que o sacrifício 
de Cristo foi suficiente apenas para “alguns poucos 
homens”. Incoerência! Romanos, capítulo cinco, ensina 
que tanto a ofensa de Adão quanto a graça de Jesus 
Cristo vieram sobre todos os homens (v. 18). E se a 
palavra “todos” da parte de Cristo está limitada aos 
eleitos, então a palavra “todos” da parte de Adão estaria 
limitada a quem? Por que a força do pecado de Adão 
seria mais abrangente que a força da graça de Deus? A 
expressão “todos” que os calvinistas, por conta própria e 
risco próprio, atribuem somente aos eleitos é a palavra 
grega “pantos” que literalmente significa “cada um”. 
Portanto, podemos afirmar que Jesus experimentou a 
morte por cada um dos seres humanos sem distinção de 
raça, credo, e, principalmente, eleição: “Vemos, porém, 
coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito 
um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão 
da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a 
morte por todos [por cada um]” (Hebreus 2.9). 

Não somos nem calvinistas e nem arminianos. So-
mos batistas históricos que rejeitam os cinco pontos do 
calvinismo - e não apenas alguns pontos - bem como 
a perseguição que João Calvino infligiu contra os ana-
batistas de sua época. Tampouco, aceitamos todos os 
ensinamentos do Arminianismo clássico ou wesleyano 
que, de certa forma, acreditavam nas boas obras para a 
salvação. Rejeitamos os extremos! Acreditamos no zelo 
evangelístico e na pregação das boas novas para todos os 
homens de boa vontade. Declaramos, à luz das Escrituras, 
que Jesus Cristo morreu por todos os seres humanos, 
instando para que pessoas aceitem a Cristo durante os 
cultos da igreja, bem como as visitando de porta em porta, 
porque esta é a vontade de Deus que todos os homens se 
salvem e venham ao conhecimento da verdade (I Timóteo 
2.5). Sim, Deus sofre pelo fato que nem todos os homens 
serão salvos, pois Ele é um Deus de misericórdia e de 
amor e, nem por isso, é menos DEUS. 

Zig Ziglar, um 
cristão estadu-
nidense que tra-

Encorajamento

balha muito bem as questões relacionadas 
à motivação com base bíblica disse que o 
encorajamento deve ser comparado ao banho: 
o seu efeito tem prazo de validade e por isso 
quanto mais banho, melhor. Concordo!

Frequentemente converso com pessoas 
conhecidas sobre encorajamento. Na maioria 
das vezes a conversa tem início devido a 
algum fato ocorrido no dia-a-dia que causou 
desânimo em minha vida ou na vida do meu 
interlocutor. Percebo, assim, que uma boa 
forma de encorajamento é a troca de palavras 
que motivam e estimulam.

Para o cristão, a oração é a melhor forma de 
encorajamento. Somos incentivados pelo próprio 
Senhor Jesus a lançar sobe ele toda a nossa 
ansiedade. O apóstolo Paulo, na prisão e cer-
tamente angustiado pela perspectiva de morte, 
escreve aos irmãos em Filipos uma das frases 
mais lidas e decoradas do Novo Testamento: 
“Tudo posso naquele que me fortalece” (Fp 4.13).

Quando a minha conversa é com um irmão 
em Cristo, é claro que tudo fica mais fácil, pois 
somos habitados pelo Consolador e temos a 
maravilhosa promessa de Cristo estar conosco 
todos os dias até a consumação dos séculos. 
Mas quando a conversa se desenvolve com 
alguém que ainda não teve a experiência da sal-
vação pela fé em Cristo, as direções são outras.

Respeito as pessoas e suas convicções 
religiosas, sejam elas quais forem. Respeito, 
inclusive aqueles que se declaram sem crença 
alguma. Mas acredito que até mesmo as pes-
soas que não acreditam nas Escrituras podem 
valer-se de seus princípios quando aplicados de 
modo correto. Por isso sempre vou insistir neles.

Numa conversa recente com um amigo 
que não é cristão e que me acha “diferente” fez 
a seguinte pergunta: “Como é que você pode 
continuar acreditando em Deus em um mundo 
como o nosso?” A conversa girava em torno 
de tudo quanto é coisa ruim que acontece ao 
nosso redor, e piorando a olhos vistos. 

Como eu havia preparado um estudo bíbli-
co naqueles dias para um grupo baseado no 
texto de I Samuel 30, aproveitei a deixa, e disse 
ao amigo que eu procurava fazer como fez 
Davi. Quando tudo deu errado para ele a ponto 
de até os seus amigos cogitarem apedrejá-lo, 
Davi recobrou ânimo buscando a Deus. Li 
para ele a passagem bíblica mostrando que ao 
buscar a Deus as coisas mudaram para Davi. O 
que parecia um desastre final foi transformado 
em algo fantástico. Valeu a pena, pois Deus 
usou a Sua Palavra na vida do meu amigo e 
ele se comprometeu a ler a Bíblia diariamente.

Vamos procurar encorajamento diário no 
lugar certo. Vamos fazer como Davi. Quando 
tudo parece perdido, pode ser o momento 
ideal para sermos tocados por aquele que 
além de nos criar, nos amou em Cristo nosso 
Salvador. Não podemos perder a perspectiva 
de que a nossa fé em Cristo deve sempre ser 
a base de todas as nossas decisões.

Como disse o irmão Ziglar, encorajamento 
é como banho: quanto mais, melhor.
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Não dá para falar sobre os perigos do adultério sem 
fazer uma menção ao processo de erotização da 
nossa sociedade. Vivemos uma redefinição de 

valores morais. A sexualidade era um assunto tão particular e 
tornou-se aberto demais, escrachado, banal, vulgar demais... 
Passou a ser o centro da existência e se um solteiro ou vi-
úvo não tem uma vida sexual ativa é alvo de zombaria e de 
discriminação.

A pornografia aceita socialmente é grandemente praticada 
na dimensão virtual. Sua aceitação tem sido divulgada através 
da TV, filmes, seriados, internet, jogos de computadores, jogos 
na internet, letras de música, vídeo clips, telefones celulares.

Somos empurrados para aceitar cada vez mais o normal 
como anormal, ou seja o envolvimento de um homem e de uma 
mulher, casados há 10, 20, 30 anos é visto como monótono, 
arcaico, sem graça para uma sociedade que deseja ardente-
mente a variedade e liberdade sem limites.

A beleza do sexo encontra no casamento de um homem 
e de uma mulher a celebração de uma união, o prazer da 
mutualidade e a dádiva da procriação. Sexualidade é mais do 
que um ato físico, algo comprado, carnal, é vinculo espiritual, 
uma entrega, não apenas de um corpo, mas de compromisso, 
de cuidado, de pertencimento e de união.

Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
aponta que 60% dos homens confessam a traição contra 47% 
das mulheres. Esses dados são o resultado de um estudo 
feito pela professora Mirian Goldenberg (extraído do livro: 
Infiel, Notas De Uma Antropóloga). O mercado internacional 
da traição descobriu o Brasil. Há sites especializados em rela-
ções extraconjugais. Em julho de 2012 havia 370 mil pessoas 
cadastradas no Brasil. O slogan é direto e dispensa metáforas: 
“A vida é curta. Curta um caso”. Com foco nas Américas, o 
serviço reúne 1,7 milhão de usuários em seis países. A ten-
dência é piorar! Não sou profeta (no sentido de adivinho), mas 
a sociedade caminha para uma espiral descendente.

Até onde sua família pode ir? Até onde sua igreja pode ir? 
Temos que afirmar, reafirmar, defender, lutar, perseverar nos 
valores que Deus nos tem dado.

Os capítulos 11-20 do Segundo livro de Samuel registram 
os problemas de Davi nas áreas da moralidade, política e rela-
ções familiares. Narram os efeitos colaterais, as consequências 
de um caso extraconjugal na vida de Davi.

O rei estava num ponto alto da sua vida, depois de todo 
aquele período entre a harpa e a espada, perseguido por Saul, 
muita instabilidade, vivia se mudando de um lugar para o outro, 
porém Saul morreu e as tribos pediram para ele substituí-lo.

Agora Davi está estabilizado, conseguiu muitas vitórias, 
unificou as tribos debaixo da sua liderança. Em II Sm 11. Davi 
está instalado, respeitado, bem quisto, confiante, autoestima 
elevada. Se fosse hoje, diríamos que Davizão era top de 
linha, crente fiel, alto executivo bem sucedido. Ele tinha um  
temperamento alegre, carismático, poeta, escreveu muitos 
salmos.

Davi não parecia um candidato ao adultério, a um desastre, 
mas ninguém é forte. Isso pode acontecer com qualquer um 
de nós, bom rapaz, boa moça, encontra o seu noivo, casa-se 
começa a ter vitórias na vida, a conclusão do curso, boa posi-
ção na empresa, a compra da casa/apartamento, as bênçãos 
vão chegando e então começamos a baixar a guarda, não 
percebemos que somos vulneráveis, já não lemos a Bíblia 
como antes, já não frequentamos a igreja como antes, já não 
oramos como antes.

Igual aos furinhos na camiseta... Pequenos buraquinhos 
vão se abrindo. Em nossa vida, pequenas concessões trazem 
grandes encrencas... Ele não era um rebelde, um pervertido 
sexual, era um homem comum, batalhador que se descuidou. 
“Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando, 
talvez bocejando, no terraço da casa real.”

Ele estava num lugar onde não deveria estar, onde não 
tinha força para resistir. Davi não estava ocupado com seus 
próprios deveres. Ele era um guerreiro bem-sucedido. De fato, 
seu papel como um dos primeiros reis era de comandantes 
do exército de Israel. Ele corajosamente conduziu suas tropas 
vitória após vitória. Mas, num determinado ano, ficou para trás 
e mandou Joabe e seus servos à batalha.

Há perigos em toda parte.  A falta de trabalho, maridos 
ociosos, jovens que passam a tarde toda sem estudar, muito 
tempo livre, sem ocupação, moças no face, na internet, sem 
limites, namoro escondido... Essa vida solta, sem prestação de 
contas, essas situações são altamente perigosas para adoecer, 
tirar a energia espiritual, atrapalhar o desempenho escolar... 
Quando chega o boletim com as notas, percebe-se o resultado.

Tem gente assim, quer ficar de boa o tempo todo, Davi 
estava deitado à tarde numa situação de guerra. A batalha 
espiritual acontece todo dia para quem serve a Jesus... Nós 
não podemos viver encostados nos outros. Uns dando duro 
e outros de papo pro ar.... Coisa boa não vai rolar. Davi, sai 
desse face, sai desse computador, sai dessa cama, sai dessa 
preguiça, sai desse relacionamento imoral, sai dessas descul-
pas, sai dessa vida, sai dessa lama jacaré...

Continua...

O missionário Pr. 
Marcus Vinícius, 
que está traba-

lhando na implantação de 
uma igreja em Farroupilha 
RS está vivendo um momen-
to no ministério que exige 
maior espaço para as reuni-
ões. A sala de sua casa ficou 

O Pr. Francisco das 
Chagas Vieira 
está pastorean-

do atualmente, a sete meses, 
a Igreja Batista Jerusalém 
em Estiva Buris, Vila de 
Abrantes, Camaçari BA. Ele 
é natural de Cajazeiras PB, 
nascido a dois de junho de 
1968. É casado com Ana 
Carla Valeriano Nascimen-
to Vieira e tem dois filhos: 
José Tarcísio Vieira e Tiago 
Nascimento Vieira. Pastor 
Francisco é Bacharel em 
Teologia Ministerial pela 
Faculty West End Baptist 
Bible College, E.U.A, na 
Extensão Brasil em parce-
ria com IBBIS - Ladeira do 
Abaeté, Itapuã-Salvador 
BA. Também estudou no ST-
BES – Seminário Teológico 
Batista de Ensino Superior 

“Aprenda a ouvir. A oportunidade às vezes 
bate na porta de forma sutil” 

(H. Jackson Brown Jr)

ACAMPAMENTO 
DE FAMÍLIAS

Nos dias 5 a 7 de se-
tembro de 2015 as igrejas 
batistas fundamentalis-
tas da região de Ribeirão 
Preto estarão realizando 
um Acampamento para 
Famílias no Maanaím em 
Minas Gerais. Sob o tema 
“Família à Moda de Deus”, 
os pastores João Vascon-
celos de Mococa SP e 
Paulo Ricardo, de Orlândia 
SP estarão ministrando 
duas mensagens cada um. 
A chegada será no dia 5 a 
partir das 15 horas, tendo 
como início da programa-
ção o jantar e o encerra-
mento depois do almoço 
da segunda-feira, dia 7 de 
setembro. Fique de olho no 
Facebook e na sua caixa 
de mensagens de e-mail, 
pois em breve o anúncio 
chegara e você poderá 
fazer a sua inscrição.

CATALÃO GO

Pr. Bill Pastor Bill e 
Dona Susan Kieffer estão 
nos Estados Unidos em 
viagem por vários estados 
na divulgação do minis-
tério desenvolvido aqui 
no Brasil. Ele tem feitos 
bons contatos e tem tido 
muitas oportunidades para 
ministrar e tentar recuperar 
sustento. Deverão voltar ao 
Brasil em novembro tendo 
pouco tempo para preparar 
os acampamentos da Es-
tância Esperança (www.es-
tanciaesperanca.com) para 
2016. Orem pelo projeto da 
construção da área coberta 
para o recreio e reuniões 
no ACEE.  Para contatos 
use o e-mail: wkieffer@
gfamissions.org.

PROCURADOS
Eu, Pr. Rozimauro Eu-

genio Piqueira da Igreja 
Batista Shalom Ágape es-
tou procurando algumas 
pessoas já há um bom 
tempo, e não consigo loca-
lizá-las, nem pela Internet 
e nem pelo Facebook: Pr. 
Jonas Melo Dutra, Missio-
nário Otelo Vilela, Paulo 
Bronquete. Qualquer dúvi-
da, enviar-me notícias para 
os telefones: (11) 4576-
1074 / Celular: 9.9536-
4801 (v ivo) ;  9 .5766-
6902 (Tim) .  E-mai ls : 
pr.rozimauropiqueira@
yahoo.com.br, Igreja Ba-
tista Shalom Ágape - Rua 
Domingos Cirilo, 26 - Jd. 
Itapeva – Mauá SP. Quem 
souber destes irmãos entre 
em contato com Pr. Rozi-
mauro Eugênio Piqueira. 

A sedução 
do adultério

Parte I

Farroupilha RS

pequena demais e como 
o aluguel é muito caro, ele 
decidiu fazer a cobertura da 
garagem, construir um ba-
nheiro e ter ali, por bastante 
tempo o local para os cultos. 
Acontece que o sustento 
dele está ainda muito baixo 
e há necessidade de inves-

tir R$ 12.000,00 (Doze mil 
reais) para que este espaço 
seja construído. Com a am-
pliação o espaço para cultos 
que hoje tem apenas 15 
metros quadrados, passará 
a ter 40. Para contatos com 
Pr. Marcus: marcus-carol@
hotmail.com.

Novo Pastor em Lauro de Freitas

em Feira de Santana BA e 
Bacharel em Teologia pela 
FBB - Faculdade Batista 
Brasileira pelo MEC. Sua 
experiência ministerial inclui: 
Igreja Batista Monte das 
Oliveiras como missionário 
em Quixabeira BA (2004) 
e depois missionário em 
Rafael Jambeiro BA (2005); 
Professor de Missiologia e 
Eclesiologia no STBES em 
Feira de Santana BA (2010 
- 2012). Sua esposa o auxilia 

no ministério e tem formação 
em teologia pelo STBES - 
Seminário Teológico Batista 
de Ensino Superior.  Seu 
endereço atual para contatos 
é: Rua Professor Theocrito 
Batista, 1353 - Condomínio 
Citta Firenze, Bloco 05, Apto. 
302 - Bairro: Caji – CEP 
42700-000 - Lauro de Freitas 
- BA. Telefones: (71) 8678-
7628 e 3029-0507. E-mail: 
missionariofranciscovieira@
yahoo.com.br. 

Atual Projeto
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1 - Nenhum tribunal humano tem 
a autoridade de redefinir o casa-
mento, e o veredicto de ontem 

não muda a realidade do casamento 
que foi ordenada por Deus. Deus não 
foi derrotado nesta decisão, e todos os 
casamentos serão julgados de acordo 
com fundamentos bíblicos no Ultimo Dia. 
Nada irá prevalecer contra Ele (Provérbios 
21.30) e nada vai impedir o avanço de Seu 
Reino (Dan 4.35).

2 - A Palavra de Deus pronunciou seu 
julgamento sobre toda nação que redefiniu 
o mal como o bem, a escuridão como a 
luz, e o amargo como o doce (Isaías 5.20). 
Como uma nação, os EUA continuam a 
colocar-se na mira do julgamento. Como 
proclamador da verdade, você é respon-
sável por nunca comprometer estas ques-
tões. De todas as maneiras, você deve se 
manter firme.

3 - Esta decisão prova que estamos 
claramente em minoria, e que somos um 
povo separado (1 Pedro 2. 9-11; Tito 2.14). 
Como escrevi no livro “Why Government 
Can’t Save You”, as normas que molda-
ram a cultura ocidental e a sociedade 
americana deram lugar ao ateísmo prático 
e ao relativismo moral. Esta decisão sim-
plesmente acelerou a taxa de declínio dos 
mesmos. A moralidade de um país nunca 
vai ser mais alta que a moralidade de 
seus cidadãos, e sabemos que a maioria 
dos americanos não têm uma cosmovisão 
bíblica.

4 - A liberdade religiosa não é prometi-
da na Bíblia. Na América, a Igreja de Jesus 
Cristo tem desfrutado de uma liberdade 
sem precedentes. Isso está mudando, e 
a nova norma pode, na verdade, incluir a 
perseguição (o que será algo novo para 
nós). Nunca houve um momento mais 
importante para homens talentosos aju-
darem a liderar a igreja ao lidar, de forma 
competente, com a espada do Espírito 
(Efésios 6.17).

5 - O casamento não é o campo de 
batalha final, e os nossos inimigos não 

O pastor Valcides Cativo Xavier e 
sua esposa Marly continuam em 
plena atividade na obra missio-

nária em Urucará e em áreas adjacentes no 
interior do amazonas. Deus tem abençoado 
com diversas conversões e no mês de junho 
mais um batismo, sendo que um dos batizan-
dos é indígena da tribo Iskariano. Na última 
semana de julho pastor Valcides fará uma 
viagem missionária para a reserva indígena 
no Alto Rio Negro na aldeia Boa Vista para 
treinamento com as lideranças indígenas, 
pastores, missionários e diáconos. A expec-
tativa é de haverá entre 40 a 50 participantes. 
Orem pela provisão dos recursos para essas 
viagens missionárias que têm um custo muito 
alto. Para contatos: Rua Carvalho Leal, 128 
- Bairro São José - CEP 69130-000 Urucará 
AM. Telefones (92) 3571-1875; celular (92) 
99159-1463 (vivo). E-mail: valcidescativo@
yahoo.com.br.   

“Os grandes feitos são conseguidos não pela força, 
mas pela perseverança”

(Samuel Johnson)

IBBF DE CUBATI

A Igreja Batista Bíblica Funda-
mentalista de Cubati, Paraíba sob 
a liderança do Pr. Marcos Antonio 
Silva dos Santos realizou uma 
conferência evangelística nos 
dias 6 e 7 de junho de 2015 tendo 
como preletores o Pr. Lourinaldo e 
o irmão Ataniel Santos, ambos da 
IBB de Junqueiro AL. O tema da 
conferência foi: “Buscai ao Senhor 
enquanto se pode achar”.

A IBB Fundamentalista de 
Cubati tem sua origem na IBB 
Fundamentalista de Campina 
Grande PB e da IBB Funda-
mentalista de Soledade PB. Pr. 
Marcos foi enviado pela Igreja 
Batista Bíblica de Soledade no 
ano de 2007 e em 2011 A IBB de 
Soledade o consagrou pastor da 
IBBF de Cubati. O trabalho tem 
ido bem com 17 Membros e 12 
congregados. Tem prédio próprio 
que foi adquirido depois 2007 
com recursos próprio da Igreja em 
Cubati. Para contato com Pr. Mar-
cos Antonio S. Santos, telefone é 
(83) 9642-4133 (TIM).

NOVO GAMA
Pr. Geovan e Vera, missioná-

rios filiados a CBBN com ministé-
rio de implantação de igrejas no 
entorno de Brasília conta com as 
orações de todos. No mês de abril 
realizou as conferências missio-
nárias da igreja para renovação 
da Promessa de Fé. O preletor foi 
o também missionário da CBBN, 
Pr. José Antonio Marques da IBB 
de Avelino Lopes PI. Em junho 
os homens da igreja fizeram uma 
viagem missionária para evan-
gelização e trabalho em Avelino 
Lopes, retribuindo a ida do Pr. 
Marques. Orem para que mais 
igrejas possam ser implantadas 
no estado de Goiás e no Distrito 
Federal.

ILONI LEUCK
É sempre com alegria e gra-

tidão que vos escrevo, para dar-
-lhes um pequeno relatório do tra-
balho no Bairro de Águas Claras.  
Quero agradecer ao nosso bom 
Deus, pelas suas misericórdias, 
amor e fidelidade para conosco 
todos os dias. Agradeço também 
aos irmãos que nos tem sustenta-
do com suas orações e ofertas ge-
nerosas. Que o Senhor vos aben-
çoe em todas as áreas da vida, 
e vos derrame muitas graças. O 
trabalho em Águas Claras tem 
sido árduo, mas a perseverança 
tem trazido resultados que glorifi-
cam a Deus. Poucos querem ouvir 
o evangelho, poucos quererem 
crer na mensagem do evangelho, 
poucos querem se arrepender de 
seus pecados e poucos querem 
obedecer a palavra de Deus. Mas 
estamos firmes na propagação do 
Evangelho através de classes de 
Boas Novas e o ministério Turma 
da Bíblia. Par contatos: Celular 
(92) 99434-0258 (Vivo) ou pelo 
e-mail: iloni.juraci@gmail.com. 

Continuação da página 1

EUA e o Casamento Gay - Uma 
carta aberta aos pastores

 Dr. John MacArthur

O Jornal de Apoio está publicando esta matéria porque entendemos que não estamos 
longe de termos em nosso querido Brasil uma decisão igual a esta. 
Devemos preparar-nos para esses dias que são realmente maus!

são os homens e mulheres que procuram 
destruí-lo (2 Coríntios 10. 4). O campo de 
batalha é o Evangelho. Tenha cuidado 
para não substituir a paciência, o amor e 
a oração por amargura, ódio, e política. A 
medida que você guiar cuidadosamente 
seu rebanho afastando-o das armadilhas 
perigosas que aparecem à frente, lembre-
-os do imenso poder do perdão por meio 
da cruz de Cristo.

6 - Romanos 1 identifica claramente 
a evidência da ira de Deus sobre uma 
nação: a imoralidade sexual seguida da  
imoralidade homossexual culminando em 
uma disposição mental reprovável. Esta 
etapa mais recente nos lembra que a ira 
de Deus veio na íntegra. Vemos agora 
mentes reprováveis em todos os níveis 
de liderança – no Supremo Tribunal Fe-
deral, na Presidência, nos gabinetes, na 
legislatura, na imprensa e cultura. Se o 
diagnóstico da nossa sociedade está de 
acordo com Romanos 1, então, também 
devemos seguir a receita encontrada em 
Romanos 1 - não devemos nos enver-
gonhar do evangelho, pois é o poder de 
Deus para salvação! Neste dia, é nosso 
dever divino fortalecer a igreja, as famí-
lias, e testemunhar o evangelho ao tirar 
os absurdos pragmáticos que distraem a 
igreja de sua missão ordenada por Deus. 
Homossexuais (como todos os outros pe-
cadores) necessitam ser avisados do juízo 
eterno iminente e precisam ter o perdão, 
a graça e a nova vida, amorosamente 
oferecidos através do arrependimento e 
da fé no Senhor Jesus Cristo.

Em última análise, a maior contribuição 
ao seu povo será a de mostrar paciência e 
uma confiança inabalável na soberania de 
Deus, no Senhorio de Jesus Cristo, e na 
autoridade das Escrituras. Mire seus olhos 
no Salvador, e lembre-os de que quando 
Ele voltar, tudo será corrigido.

Estamos orando para que você pro-
clame firmemente a verdade, e que se 
posicionamento de maneira inabalável 
em Cristo.

URUCARÁ AM

O Mundo, 
segundo João

Kosmos”, termo grego traduzido por “Mundo” 
(neste artigo chamado “Cosmo Humano”), ocorre 
cerca de 160 vezes no Novo Testamento, princi-

palmente nos escritos de João (em torno de 100 ocorrências), 
sobre os quais o tema deste artigo se baseará majoritaria-
mente. Desse total, este autor constatou que o termo é usado 
num sentido restrito a um grupo de pessoas, e não ao Mundo 
ou Cosmo Humano, apenas uma vez (Jo 12.19). 

A relevância da compreensão sobre nosso Cosmo, é 
vital para se entender a antropologia e soteriologia bíblica, 
tendo em vista que o Cosmo Humano é um universo fechado 
em si mesmo, intolerante e inimigo da verdade. Jesus veio 
para trazer e revelar a verdade absoluta sobre Deus e o Cos-
mo Humano que este jamais poderia conhecer por si mesmo 
(Jo 8.12,23,26; 15.18-20; 17.14; 18.37; cp. 1 Co 2.6-11).

João, registrando os ensinos de Jesus, nos ensina que 
o Cosmo Humano é composto essencialmente por pessoas 
más, nos quais nada há de bom, e que por isso necessitam 
nascer de novo e serem resgatadas desse Cosmo amaldi-
çoado, governado por Satanás, que é também o seu deus 
(Jo 3.19,20; 7.7; 12.46,47). Os que pertencem ao Cosmo 
Humano, segundo Jesus, são incapazes de ver ou entrar 
no Reino de Deus além de estarem incapacitados de se 
achegarem ao Pai (Jo 3). Paulo, seguindo os ensinos de 
Jesus que aprendera no deserto arábico, afirma que o ser 
humano em seu Cosmo, é pleno de maldade, não havendo 
ninguém que busque a Deus (citando os salmos 14 e 53), 
sendo todos inspirados pelo Diabo, à cuja vontade todas as 
pessoas estão entregues, entre os quais o próprio Paulo se 
incluía, antes de sua conversão (cp. Rm 3; Ef 2; Gl 1.11,12).

Jesus afirma que o Cosmo humano é um universo 
formado por pessoas que o desprezam e odeiam irreme-
diavelmente apesar de reconhecer seus ensinos e obras 
boas e miraculosas (Jo 1.9-11; 15.21-25). O desprezo de-
monstrado a Jesus pelos seus próprios irmãos, dos muitos 
judeus que, apesar de reconhecerem a ressurreição de 
Lázaro, continuaram a rejeitá-lo, e até a incredulidade dos 
apóstolos acerca de sua ressurreição, comprovam que 
mesmo os cristãos que do Cosmo Humano foram tomados, 
não tinham em si mesmos, apesar das fartas e Divinas 
evidências a capacidade de crer em Jesus e sua Divindade 
(Jo 7.5-7; 13; Mc 16.1-14). 

O verdadeiro cristão é comparado a um galho unido a 
Jesus, como resultado, não de escolha pessoal, mas pela 
escolha e vontade de Deus-Pai, que o regenerara, apesar 
do ódio pregresso (Jo 1.12,13; 15.1-3,16,19; cp. Rm 1.30; 
2.1; 2 Ts 2.13). Segundo Paulo, os crentes da presente 
dispensação são comparados a galhos de um zambujeiro, 
enxertados na Oliveira, outra metáfora de Jesus, como a 
Videira em João (cp. Rm 11.17-24).

No propósito redentor de Deus para o Cosmo humano, 
a permanência do cristão no Cosmo de onde fora escolhido, 
é vital, pois o cristão tem a responsabilidade de permanecer 
no Cosmo sem, contudo, continuar na subserviência ao seu 
sistema diabólico e corrompido (Jo 17.14-25). Nesse sentido o 
cristão deve, ao mesmo tempo, odiar o Cosmo (relativamente 
ao seu sistema), e amar o próximo que ainda é escravo e 
amante do Cosmo que o oprime e o conduz à perdição eterna 
(Jo 15.12,16,17-27; 1 Jo 2.8-17). O Cosmo Humano, apesar 
do ódio latente a Deus e aos cristãos, é amado por Deus, o 
qual ordena aos cristãos que amem o próximo, mesmo que 
seja seu inimigo, tal como Deus o ama (Jo 3.14-21). Dessa 
forma sábia e estratégica, Deus, em certo sentido, mantém 
o cristão no mundo, como um “infiltrado” cuja missão é testi-
ficar com palavras (o Evangelho) e com boas obras (fruto do 
Evangelho) o poder de Deus, por meio de Jesus, de resgatar 
o indivíduo do Cosmo Humano deteriorado, e transportá-lo 
para seu Reino, os quais coexistem momentaneamente até 
o fim deste Cosmo (Jo 17.14-16; 18.36 cp. Cl 1.12,13). O 
Cosmo Humano em si, como um sistema, não tem possibi-
lidade de salvação ou redenção, tendo em vista que tudo o 
que há nele é corrompido e contrário a Deus (1 Jo 2.16,17). 
As pessoas deste Cosmo sim, podem ser salvas quando pela 
fé confessam e se rendem a Jesus como Deus e Salvador 
(1 Jo 2.2; 4.1-14; cp. 1 Tm 2.1-6; 4.10).

O cristão, portanto, tem a missão de salvar os habitantes 
do Cosmo Humano pela pregação do Evangelho de Jesus, 
o poder de Deus para salvação (Jo 17.20; cp. Rm 1.16; Ef 
1.13; Rm 10.13-17). Porém, apesar da verdade do Evan-
gelho e seu poder latente e Divino, a mera pregação não 
produz o resultado salvador se não for acompanhada pela 
intervenção sobrenatural do Espírito Santo, cuja missão é 
convencer o Cosmo Humano que seu pecado é a incredu-
lidade em Jesus, o Logos Divino, que sua salvação está 
apenas nele, que morreu pelo pecador, e, ressuscitando 
venceu a morte e o Diabo, aniquilando seu império no Cos-
mo Humano (Jo 15.26,27; 16.7-15). Se Deus permitir, no 
próximo artigo abordarei acerca da salvação dos que não 
podem crer mas são parte deste Cosmo pecador.

“
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Lamentável o apedrejamento à menina de 11 
anos que acabara de sair de uma festa de 
Candomblé, no Rio.  Ato condenável praticado 

por gente que “não são dos nossos”. Uma Bíblia à mão 
não significa no coração.  Corações de pedra agem com 
pedras. Feriram a menina e agrediram a doutrina bíblica. 

Realmente se comprovado que os agressores são 
“evangélicos” (permito-me as aspas), não são discípulos 
de Jesus. O ato agressivo os denúncia. Disse Jesus: “nem 
todo que diz Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, 
mas só aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial” 
(Mt 7:21). Cristo não mandou apedrejar gente de outra fé. 

Crescem os evangélicos e escasseiam os discípulos. 
A mentalidade de muitos é que cultuar é mais importan-
te. Não, não é. Diz o Senhor: “obedecer é melhor que o 
sacrificar” (I Sm 15:22).

Um cristão bíblico é luz do mundo. Sua conduta é dife-
renciada diante dos homens. Jamais apedreja. É apedre-
jado - verbal ou fisicamente. Pedradas e perseguições são 
atos de religiosidade sem entendimento. Em se tratando de 
“evangélicos” é farisaísmo, gente escandalizando à Causa. 

Não, não foram os discípulos de Cristo os autores da 
agressão. Estes aprendem a não reagir às agressões. O 
Messias foi verme e não homem (Sl 22:6). Homens brigam, 
vermes não. Homens agridem, vermes não.   Fiéis são 
vermes e não cobras (prontas para o bote). 

O discípulo autêntico anseia obedecer ao Deus Eterno. 
Seu alvo é trilhar “a vereda da justiça, até ser dia perfeito” 
(Pv 4:18). Ou seja, ser aperfeiçoado em Jesus até chegar 
o “dia perfeito,” quando Ele se manifestará em glória (I Jo 
3:2). A trilha da vereda do justo é a conscientização de que 
“Jesus sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo 
para seguirmos os seus passos”, e não para ofendermos 
ou apedrejarmos os que pensam diferentemente de nós. 
Como cometer agressão quando a Palavra nos ordena a 
imitarmos o Sumo Pastor? Está escrito: “Pois Ele (Jesus) 
quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia não 
ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente” 
(I Pe 2: 23). É o VERME.

A Palavra Profética alerta que em tempos de relativis-
mo, com cada um fazendo a sua própria verdade, será 
crescente a religiosidade e escassa a vida cristã autên-
tica.  A religiosidade apresenta uma roupa de santidade 
ocultando um coração insensível. 

O Cristianismo autêntico gira todo em torno da fé no 
Messias de Israel. Andar por fé e não pelo que vê. E a fé 
em Jesus nos leva a pregar a Palavra, principalmente com 
uma vida diferenciada. Como pregar a verdade de Cristo 
sem dar uma exemplo vivo de sua ação em nosso viver? 
É como diz John MacArthur: “Não faz sentido pedir aos 
descrentes que creiam em Jesus quando eles não podem 
ver o seu amor operando em nós” (Como ser Crente em 
um Mundo de Descrentes - pág. 168).

Quero concluir deixando claro que, normalmente, 
cristãos sinceros são agredidos, não agressores! A Bíblia 
é farta em exemplos. A nossa história Batista é salpicada 
de sangue.  No histórico de muitas igrejas contém registros 
de vidas ceifadas por perseguição.  

Não, não foram os crentes sinceros que apedreja-
ram a jovem de 11 anos, certamente que não. E é bom 
que se diga que inimigos da cruz de Cristo podem ter 
agido na citada agressão, buscando jogar a opinião 
pública contra a Igreja do Senhor. Aliás, cristãos 
e judeus, na História, já foram “bodes expiatórios” 
muitas vezes. 

Concluo indagando: O que Jesus nos ensinou a fazer 
como sal da terra e luz do mundo? Apedrejar? Claro que 
não. Fomos chamados a imitar o Senhor.  Ele sim, como 
disse o profeta Isaías, “foi moído por causa das nossas 
iniquidades, oprimido e afligido e como ovelha muda - não 
abriu a sua boca -  foi levado ao matadouro” ... do Gólgota 
(Is 53: 5,7). 

A Graça de Deus é maravilhosa! Se os agressores 
se humilharem, confessando a transgressão diante do 
Eterno, certamente “alcançarão misericórdia” (Pv 28:13).  
Que os tais venham ao arrependimento. Abram o coração 
ao senhorio de Jesus, pois só Nele há a verdadeira espe-
rança de vida eterna e total transformação do ser humano. 
Transformação que vem de dentro para fora! E como o 
mundo está carecendo deste poder e graça divinos!!! Que 
o Santo de Israel nos abençoe.

O P r 
M i -

guel Ângelo L. 
Maciel e sua fa-
mília, missioná-
rios em Prima-
vera do Leste 
MT conta com 
o apoio em ora-
ção das igrejas 
de todo o Brasil. 
Há irmãos sen-
do preparados 
para o batismo, 
trabalhos sendo 
realizado com 

RANCAGUA - CHILE

“O homem criativo não é um homem comum ao qual 
se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do 

qual nada se tirou” (Abraham Maslow)

No dia 01 de abril o missionário Jomar 
trabalhando na implantação da Igreja Ba-
tista Galilea em Rancagua, Chile, realizou 
a distribuição de folhetos e um senso em 
um lugar chamado Lo Conty, próximo a 
Rancagua e no mesmo dia a realização 
da primeira reunião de estudos bíblicos no 
local com a presença de alguns irmãos da 
Igreja Batista Galilea apoiando nessa ativi-
dade. Ainda no mês de Abril a Igreja Batista 
Galilea, em parceria com a comunidade 
arrecadou alimentos não perecíveis para 
ajudar as pessoas que estavam passando 
necessidades ao norte do Chile, devido à 
inundação que ocorreu em uma das cidades 
e logo em seguida o vulcão que entrou em 
erupção. No dia 25 de Abril foi realizada a 
primeira reunião de casais, contando com 
a presença dos casais da igreja e alguns 
visitantes. No dia 10 de maio foi comemo-
rado o dia das mães com um belo almoço 
oferecido pelos pais. Pr. Jomar aproveitou 
a festa para comemorar o aniversário da 
sua filha Ester Sofia que completou dois 
anos de idade. Nos dias 05 a 07 de junho os 
jovens da Igreja Batista Galilea fizeram um 
intercâmbio com os jovens da Igreja Batista 
Bíblica Jesus é a Rocha de Santiago. Orem 
pelo crescimento da igreja no Chile e pela 
família do Pr. Jomar: Regiane, Davi e Ester 
Sofia. Para contatos: pastor_jomar@yahoo.
com.br e pastorjomar123@gmail.com.

SALTO SP

Depois de um período de oração o mis-
sionário Pr. Weber Gusmão e sua esposa 
Fabiana chegaram à conclusão de que o 
Senhor os queria trabalhando na implanta-
ção de uma igreja em Salto SP que fica a 
cem quilômetros da capital. Salto tem 317 
anos de existência e apesar dos seus 115 
mil habitantes nenhum um trabalho Batista 
Regular ou de posição fundamentalista. 
Nos últimos 10 anos a cidade passou por 
uma reestruturação e tem sido alvo de 
loteamentos gigantescos, alguns bairros 
ainda não tem nome de tão novos que 
são e há outros com população estimada 
em 10 a 15 mil pessoas sem presença de 
nenhuma igreja evangélica. Percebendo 
esta necessidade e com base na vontade 
de Deus, em 28 de Fevereiro a família Gus-
mão se mudou para a cidade. Nos últimos 
meses esteve alinhando diversos detalhes 
importantes para a execução do trabalho: 
conversa com a missão, igreja mãe, busca 
de parcerias com igrejas da região (Cam-
pinas, Sorocaba, Indaiatuba, Jundiaí e 
outras), escola para crianças, maternidade 
para a chegada do novo bebê que está 
prevista para a 1° quinzena de agosto e 
muitos detalhes mais. Pastor Weber está 
em contato com a direção de uma escola 
pública próximo à sua casa com vistas a 
iniciar ali o trabalho de implantação da igre-
ja. Para contatos use o e-mail: weberfg@
yahoo.com.br; www.familia-gusmao.com; 
telefones (11) 2840-3145 e 97217-5115. 
Endereço: Rua Lombardia, 100 – Vila 
Roma – CEP 13321-433 – Salto SP.

Com certeza 
não eram 

discípulos de Jesus

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

DICAS DE LEITURA 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA IGREJAS
Josué Campanhã 
Editora Hagnos

www.hagnos.com.br
Quando a igreja primitiva começou a crescer 

enfrentou um grande desafio. As viúvas começaram 
a reclamar que não estavam sendo atendidas. O 
momento requeria decisões dos líderes para que 
o crescimento da igreja não fosse prejudicado. Os 
apóstolos tomaram algumas decisões, mas a primeira 
decisão foi permanecer no “foco”. Muitas igrejas se 

equivocam por não terem uma visão nítida de onde querem chegar. 

PUBLICIDADE PARA IGREJAS
Robson Pereira Rocha, 

Rafael Paixão
Casa Publicadora da A. de Deus

www.cpad.com.br
Este livro dá uma base teórica e prática para que os 

trabalhos desenvolvidos nas igrejas alcancem o máximo 
da eficiência no seu objetivo de divulgar suas atividades 
e, acima de tudo, proclamar o Evangelho. É um guia 
ilustrado dividido em duas partes, teórico e prático, que 
ensina: princípios da comunicação, propaganda, ma-
rketing e design. Como criar convites, boletins, sites, usando ferramentas 
corretas de criação dando uma aparência profissional.

MULTIPLIQUE: DISCÍPULOS 
QUE FAZEM DISCÍPULOS

Francis Chan e Mark Beuving
Editora Mundo Cristão

www.mundocristao.com.br
Uma ferramenta moderna e eficaz para poten-

cializar o crescimento saudável do corpo de Cristo! 
Multiplique foi elaborado para pessoas que desejam 
impulsionar um programa sério e eficaz de discipulado. 
O segredo para o crescimento orgânico e saudável do 
corpo de Cristo está em discípulos fazerem discípulos. 

Links interativos ao longo do livro trazem explicações do próprio autor 
sobre o programa de discipulado que ele propõe.

Primavera do Leste MT

crianças e adolescentes, além dos cultos regulares na igreja. Orem pelo 
sustento do missionários e pela aquisição de um terreno para a construção 
do templo. Há necessidade de realizar evangelismo nas comunidades russas 
e indígenas da região. Pr. Miguel é missionário enviado pela Igreja Batista 
Conservadora e Fundamentalista em Jardim das Rosas, (Igreja Batista 
Regular da Parada Inglesa) em São Paulo, liderada pelo Pr. Sérgio Ackel. 
Endereço para correspondência: Av. Amazonas, 947 - Jardim Riva 2. CEP 
78.850-000 - Primavera do Leste MT. Para contatou-se os telefones (66) 
9689-3376 (VIVO); (66) 9689-9208 (VIVO) e (66) 8123-7508 (TIM), ou pelo 
e-mail: pr.miguel.maciel@gmail.com.
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PROJETO COCOS BA

A grande mensagem da carta a Filemon refere-se a uma 
consciência do Reino de Deus, demonstrada pelo após-
tolo. No primeiro artigo, com base nos versículos iniciais, 

compreendemos as evidências do compromisso que Paulo e seus 
companheiros tinham em relação ao Reino; agora, devemos observar 
as evidências de uma fé genuína nos versículos que seguem (4-7).

O objetivo de Paulo, ao escrever a Filemon, era rogar em favor 
de Onésimo, mas ao mesmo tempo, o Apóstolo queria manter 
acesa a chama do evangelho em seu coração. Antes de iniciar 
seu pedido central, registrado no versículo oito, Paulo relata alguns 
itens sobre Filemon que, segundo ele, demonstravam sua cons-
ciência no Reino – o amor para com os santos e a fé em Jesus.

Paulo menciona que constantemente dava graças a Deus 
(cf. V4).  Seu objetivo vai além de simplesmente informar sobre o 
que ele orava; sua intenção era produzir certo temor em Filemon 
ao saber que ele o fazia perante Deus. A expressão “dou graças” 
mostra que Paulo utiliza um estilo da escola de salmos (cf. Cl 
1.3), que não era meramente uma expressão coloquial para iniciar 
saudações, mas uma demonstração de que o assunto era parte 
da vida diária do apóstolo em orações de adoração. 

Devemos observar cinco informações importantes que Paulo 
relatou nestes versículos para informar Filemon. Uma leitura 
organizada poderia ser feita desta maneira: Paulo dava graças 
diante de Deus... (1) fazendo menção de Filemon em oração, (2) 
ciente da fé que tem para com Jesus, (3) ciente do amor para com 
os santos, (4) rogando que a comunhão da fé se torne eficaz em 
bondade e (5) alegre porque os santos são atendidos. 

1 - O apóstolo informa que fazia menção de Filemon em orações 
(cf. V4). A razão porque Paulo queria que Filemon soubesse disto 
era simples – causar temor por causa da sua consciência diante de 
Deus. Saber que Paulo o citava diante de Deus deixaria Filemon 
temeroso para o que viria a seguir. Infelizmente, nossa cultura cristã 
atual reduziu as orações em favor de outros como meras citações, 
sem a consciência de que um outro santo o está apresentando diante 
de Deus, mas a consciência de Filemon, certamente, não era assim. 

2 - O apóstolo informa que dava graças a Deus pela sua fé 
em Jesus (Cf. V5). Paulo queria recordar Filemon sobre sua fé em 
Jesus. Embora a ordem nas traduções da língua portuguesa não 
nos permita ver os detalhes, o amor e a fé descritos no versículo 
5 são acompanhados de duas preposições diferentes que se re-
ferem a dois objetos diferentes. A fé vem com a preposição prós 
(para –em prol), com Jesus, que podemos ler assim: “fé para com 
o Senhor Jesus”, e o amor deve ligar o objeto, que são os santos, 
pela preposição eis (para- em direção), que pode ser lida desta 
maneira: “amor para com os santos ou em direção aos santos”. 

Ao relembrar que Filemon tinha fé em Jesus, Paulo deseja que 
ele aja por meio desta fé que já o levou a exercer bondade por 
causa de Jesus. Isto serviria como base para receber Onésimo. 
Infelizmente, a maioria dos cristãos atuais querem demonstrar fé 
em Jesus de modo abstrato, com atos religiosos durante os eventos 
no templo, mas incoerentes com a vida prática. Ter fé em Jesus 
deve nos levar a viver e agir como Ele em todas as situações.

3 - O apóstolo informa que dava graças a Deus pelo seu amor 
para com os santos (cf. V5). Ao relembrar que Filemon tratava os 
santos com bondade, Paulo queria que a mesma consciência fosse 
aplicada a Onésimo. Filemon era bondoso para com os santos, 
mas como ele agiria com alguém que lhe deu muitos prejuízos? 

Se a sua bondade está vinculada a sua fé em Jesus, ela não 
pode estar vinculada aos méritos do receptor. O cristão de hoje 
que crê em Jesus será bondoso com todos, independentemente 
de quem seja ou o que fez. A bondade para com o próximo e a 
capacidade para perdoar devem estar vinculadas à fé em Cristo.   

4 - O apóstolo informa que tinha um desejo – um objetivo 
diante de Deus (cf. V6). Paulo fez com que Filemon soubesse 
que esperava algo dele, diante de Deus. Paulo queria que a fé e o 
amor, que ele já possuía, se tornasse eficiente em bondade. Paulo 
poderia prever que seria muito difícil para Filemon encontrar-se 
com Onésimo sem cobrá-lo de seus erros ou ao menos tratá-lo com 
indiferença. Paulo não pretendia defender Onésimo invalidando 
seus erros ou o tornando inocente, mas que Filemon o perdoasse 
tendo como base, Cristo. A expressão “se torne eficiente” pode 
nos ajudar a entender que era necessária uma aplicação severa 
diante de sua natureza, visto que naturalmente, Filemon deveria 
cobrar e recusar Onésimo, mas por meio de uma natureza bondosa 
fundamentada em Cristo, ele deveria perdoá-lo. 

Perdoar é um ato difícil para alguns cristãos de hoje, mas 
somente consideram isto, aqueles que não conhecem o bem que 
Cristo fez habitar nos santos. 

5- O apóstolo informa sua gratidão pela bondade de Filemon (cf. 
V7). Por fim, Paulo reconheceu que Filemon tinha consciência do Rei-
no de Deus. Ele o fez saber que é muito grato e feliz pelo que Filemon 
havia feito pelos santos até o momento. Filemon era certamente um 
homem de posses e havia ajudado muitos santos em perseguição. 
Muitos pregadores foram hospedados em suas terras e a igreja de 
Colossos, possivelmente, se desenvolveu em suas propriedades. 
Com isto, Paulo fez Filemon pensar a respeito de si mesmo, estando 
pronto a ouvir o que Paulo tinha a dizer sobre Onésimo. 

Devemos sempre pensar a respeito de nós mesmos e avaliar 
nossa fé e bondade. Será que a consciência que temos do Rei-
no de Deus é capaz de fazer com que vivamos abundantes em 
bondade e serviço para com os santos, ou nos falta evidências 
de uma fé genuína?

Este artigo é a continuação do texto sobre a mensagem da carta de Paulo 
a Filemon, publicado pelo Jornal de Apoio em edições anteriores.

É parte de um passado distante 
o tempo em que os cães co-
miam das migalhas que caíam 

da mesa de seus donos (Mt 15.27) ou 
lambiam as chagas de mendigos à porta 
de algum rico (Lc 16. 21), como relatam 
os evangelhos de Mateus e Lucas.

No Brasil de hoje, os caninos gozam 
de privilégios inimagináveis: status fa-
miliar, comida diferenciada, brinquedo, 
cama, edredons, joia, spa, ioga, ofurô, 
TV a cabo, hotéis de luxo, terapia, hos-
pitais especializados, além de festa de 
aniversário e direito à herança, dentre 
outras mordomias. Como se pode ver, 
vida de cão já não é mais sinônimo de 
sofrimento ou carência.  Na cidade de 
São Paulo há mais de 4 mil pet shops, 
número que ultrapassa o de padarias, se-
gundo o site UOL, que igualmente afirma 
que o mercado pet fatura 11 bilhões de 
reais por ano.

Agora em junho, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) divul-
gou que de acordo com o último censo, 
os cães já superam o número de filhos 
nos lares brasileiros. São 52 milhões de 
cachorros para 45 milhões de crianças. 
Em cada 100 famílias brasileiras, 44 
criam cães contra 36 famílias que têm 
crianças. Quem acha isso um absurdo 
deve saber que as projeções são ainda 
mais assustadoras.   A previsão para 
2017 é que o Brasil terá 62 milhões de 
totós para 43 milhões de crianças.  Na 
verdade, os dados revelam uma tendên-
cia dos países ricos e industrializados 
como Japão e EUA.  Na terra do sol 
nascente, há 16 milhões de crianças para 
22 milhões de animais de estimação. Já 
nos Estados Unidos há 48 milhões de 
residências com cães, para 38 milhões 
de lares com crianças.

O que significam esses números? 
Certamente, por trás das estatísticas 
estão fatores financeiros, sociais, psi-
cológicos e espirituais. Ultimamente, 
a despeito das dificuldades do país, a 
população brasileira tem mais acesso à 
educação, à renda e à saúde, fazendo 
aumentar o número de idosos.  Na ter-
ceira idade, em geral, o ninho fica vazio, 
pois os filhos crescem e deixam a casa 
dos pais. Inativos e carentes, os velhos 
ficam propensos a se dedicar a animais 

“A maioria das pessoas não planeja fracassar, 
fracassa por não planejar”

(John L. Beckley)

Evidências de 
uma consciência 
do Reino de Deus

A mensagem de Filemon (4-7)

Mais cães, menos crianças
Pr. Antônio Paulo de Oliveira

de estimação para, desse modo, com-
pensar o vazio. Essa classe tem mais 
tempo, espaço e dinheiro para investir 
nos bichos. 

Mas, a afeição por cães alcança pes-
soas de todas as idades que, seguindo o 
modismo, exageram tratando cães como 
gente: dormem com os animais na mes-
ma cama. Tratam os bichos como filhos 
ou netos, além de só se permitirem ir 
onde o animal tem acesso, dentre outros 
excessos. Por conta da pressão social, 
os cães estão sendo introduzidos em 
lugares, onde até então não se permitia 
a entrada de animais, como: shopping 
center, farmácia, supermercados, res-
taurantes, dentre outros.

Sobretudo, a substituição de crian-
ças por animais revela desvalorização 
do ser humano.  Em certos ambientes, o 
cão é mais bem tratado do que a criança. 
Para muitos, maltratar animal é mais 
revoltante que maltratar criança. Porém, 
isso não significa que se deva atacar os 
cães, pois o crente deve ser conhecido 
pelo modo bondoso como trata seus 
animais (Pv 12.10).

Sobre o trato com as crianças, es-
pecificamente, o Senhor ordena a não 
desprezá-las. Disse: Vede, não despre-
zeis a qualquer destes pequeninos (Mt 
18.10). Este imperativo divino deve nos 
impulsionar a combater todo e qual-
quer ataque, desprezo ou negligência 
contra crianças, sejam de ordem física, 
emocional ou espiritual. A sociedade, a 
Igreja e a família precisam recuperar o 
valor das crianças.  Precisam se unir 
para defende-las.  Para assisti-las. Para 
evangeliza-las e conduzi-las ao caminho 
de Deus (Pv 22.6).  É preciso olhar para 
as crianças como herança do Senhor 
(Sl 127.3).

A falta dessa compreensão tem leva-
do casais jovens a evitar a procriação.  
E o que não faltam são desculpas: não 
se sentem preparados, dá trabalho, 
custa caro, falta estrutura. Além disso, 
os filhos poderão inibir a liberdade do 
casal, dificultar carreiras, dentre outros 
argumentos.

Portanto, não é sem razão, que o 
país já tem mais cachorro que criança.  
Qual será o futuro de um mundo que 
troca crianças por cães?

O Senhor continua salvando al-
mas em Cocos Ba através do minis-
tério do missionário Pr. Deusvanio, 
com a esposa Kelly, e os filhos Daniel 
e André. No último batismo pastor 
Deusvanio viveu um momento muito 
especial, pois entre os batizandos 
estavam sua mãe, a irmã Ana, e 
seu irmão de sangue e agora de fé, 
Ednon. Continuem orando pelo Pr. 
Deusvanio, e pela implantação da 
igreja em Cocos BA. Para contatos 
use o e-mail: deusvanio@hotmail.
com. Telefone: (77) 9169-5979 (TIM). 
Correspondência: Rua Marcionílio F. 
Nunes 39 - Centro CEP: 47680-000 
- Cocos - BA.

PROJETO ARGENTINA
O missionário Adriano dos San-

tos Silva e sua esposa Josi que 
estão indo para a Argentina como 
missionários através da MMM tem 
tido a oportunidade de apresentar 
seu ministério em diversas igrejas 
realizando cultos especiais conferên-
cias como a que aconteceu na Igreja 
Batista da Bíblia em Jundiaí onde de-
senvolveu o tema: “A Arte de resolver 
conflitos” No mês de junho em visita 
nas igrejas do estado de São Paulo, 
além da Igreja em Jundiaí, passou 
pela Igreja Batista em Moraes Prado, 
na capital, Igreja Batista Nova Vida 
em Boituva, e a Igreja Batista Vitória 
em Sorocaba. Visitou também o Ins-
tituto Bíblico Missionário em Cidade 
Ademar, São Paulo, capital onde teve 
a oportunidade para desafiar os alu-
nos quanto à necessidade do campo 
argentino. No último fim de semana 
a oportunidade foi de apresentar o 
projeto na Comjobb, um encontro 
dos jovens Batistas Bíblicos de São 
Paulo que foi realizado na Igreja 
Batista Bíblica em Vila Natal, São 
Paulo. Para saber mais: adrianojosi-
silva.wix.com/projetoargentina. Para 
fazer contato com Adriano e Josi use 
o e-mail: adrianojosisilva@gmail.
com; Skype: adrianodossantossilva; 
Facebook: Projeto Argentina 2016. 

AVANÇAR SEMPRE
O missionário Pr. Daniel Rodrigo 

com a esposa Vanessa e a filha 
Daniela estão caminhando bem no 
trabalho de implantação da Igreja 
Batista Esperança em Jaboticabal 
SP. A planta do futuro prédio da 
igreja já foi entregue pelo arquiteto, e 
agora está na parte de aprovação na 
prefeitura dentre outras burocracias 
necessárias. Em breve terá início a 
construção. Tem havido conversões, 
pessoas sendo preparadas para o 
batismo e os cultos de meio da sema-
na com boa frequência. Nos meses 
de março e abril muitos visitantes 
passaram pelos cultos de domingo à 
noite. A EBD conta com alunos fiéis, 
a reunião mensal com os jovens é 
bem frequentada. Com os homens 
temos realizado o CAFHOME – Café 
dos Homens, e com as mulheres o 
MIME – Ministério Mulheres Espe-
rança. Orem também pela igreja em 
Pitangueiras onde o pastor Daniel 
continua dando assistência pastoral 
interinamente até ser possível um 
novo pastor. Orem também pelos 
pais do pastor Daniel e da Vanessa. 
O pai do Pr. Daniel sofreu um AVC e 
da Vanessa terá que fazer um trans-
plante. As tribulações chegam sem 
aviso, mas as bênçãos de Deus são 
certas. Orem pelo sustento financeiro 
do Pastor Daniel que teve uma queda 
recentemente.
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Obedecer sempre foi a grande dificuldade da 
humanidade. Desde o início o homem desobe-
dece. Deus deu orientações precisas e diretas 

para o primeiro casal criado, Adão e Eva, porém, eles 
transgrediram. Não conseguiram obedecer. Nossos filhos 
nascem desobedecendo. Não são ensinados a desobede-
cer, mas a desobediência é inerente à natureza humana.

Encontramos um belo exemplo de OBEDIÊNCIA e de 
provisão divina na Palavra de Deus em 1 Reis 17, quando nos 
é relatado um período de grande seca e fome, e um home e 
uma mulher são chamados por Deus para ser exemplos de 
obediência: Elias e a viúva de Sarepta. Ele, como mensageiro 
de Deus anuncia a triste notícia que os próximos anos seriam 
de seca e fome. Mas Deus supre Elias: “Retira-te daqui, e vai 
para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que 
está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro; e 
eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. 1 Reis 
17:3 e 4”.  Para ele ter suprimento de água e comida naquele 
momento de seca e fome, ele precisava OBEDECER a Deus. 
Se ele não fosse para junto do ribeiro de Querite, certamente 
não teria água nem seria alimentado pelos corvos. Conosco 
também é assim, muitas vezes perdemos a provisão divina 
porque não obedecemos. 

O texto nos mostra que Elias ficou ali por vários dias sendo 
alimentado com pão e carne pela manhã e à noite e bebendo 
água do ribeiro. Mas a seca chegou também ali onde Elias 
estava e mais uma vez a capacidade de OBEDIENCIA dele 
foi colocada à prova. “E sucedeu que, passados dias, o ribeiro 
se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio 
a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, e vai para 
Sarepta, que é de Sidom, e habita ali; eis que eu ordenei ali 
a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17:7-9.”. Elias 
mais uma vez OBEDECEU, se levantou e foi para Sarepta. 

Pensamos muitas vezes que uma pessoa com poucos 
recursos não pode suprir nossas necessidades. Uma viúva, 
em princípio, precisa ser cuidada e ampara, mas Deus 
escolheu essa mulher com poucos recursos para suprir as 
necessidades de Elias. Às vezes nos achamos incapazes 
de suprir a necessidade de outros. Pensamos que “temos 
tão pouco” que não dá para dividir, mas este texto nos 
mostra que este pensamento não acompanha a lógica 
de Deus. Como nos ensina o Apóstolo Paulo: “Mas Deus 
escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as 
sábias; e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo 
para confundir as fortes; E Deus escolheu as coisas vis 
deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para 
aniquilar as que são; Para que nenhuma carne se glorie 
perante ele. (1 Coríntios 1:27-29).

Elias mais uma vez OBEDECEU. Ele se levantou e foi para 
Sarepta. Encontrou-se na entrada da cidade com a mulher 
viúva que recolhia lenha. Ele pede água para ela e prontamente 
é atendido, mas quando ele pede para ela um bocado de pão, 
ela contra argumenta: “Porém ela disse: Vive o Senhor teu 
Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado 
de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija; e 
vês aqui apanhei dois cavacos, e vou prepará-lo para mim e 
para o meu filho, para que o comamos, e morramos.

1 Reis 17:12”. Ela não disse simplesmente que não 
tinha, ela mostrou para ele que o que tinha era muito 
menos do que ele havia pedido: ele havia lhe pedido pão 
e ela tinha apenas farinha e azeite e na sua visão, não 
seria suficiente para alimentar ela e o filho, quanto mais 
para dividir com mais uma pessoa. Elias desafia aquela 
mulher a alimentá-lo e o faz com base na fé na promessa 
de Deus: E Elias lhe disse: Não temas; vai, faze conforme 
à tua palavra; porém faze dele primeiro para mim um bolo 
pequeno, e traze-mo aqui; depois farás para ti e para teu 
filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha 
da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará 
até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra.

1 Reis 17:13,14”. A mulher OBEDECEU. “E ela foi e fez 
conforme a palavra de Elias; e assim comeu ela, e ele, e a 
sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e 
da botija o azeite não faltou; conforme a palavra do Senhor, 
que ele falara pelo ministério de Elias. 1 Reis 17:15,16”. 
Para obedecer a Deus precisamos ter fé. 

A mulher confiou na palavra de Elias e Elias confiou 
na Palavra que Deus tinha lhe dito: “Levanta-te, e vai para 
Sarepta, que é de Sidom, e habita ali; eis que eu ordenei 
ali a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17:9”. E 
nós? Temos confiado nas promessas que Deus tem para 
nós em sua Palavra? Temos ouvido a voz de Deus? Temos 
ouvido a voz dos profetas de Deus? Precisamos exercitar 
mais a OBEDIÊNCIA a Deus. Precisamos confiar mais na 
provisão de Deus em nossas vidas. 

A mim, só me resta debruçar 
na Palavra de Deus... Voltar 
pela enésima vez ao Livro do 

Profeta Habacuque e ver que Deus está 
levantando um exército terrível para tratar 
o Seu povo. O profeta boiadeiro viu que o 
Israel de Deus andava longe dos propósi-
tos do Senhor, da mesma maneira que vejo 
a igreja contemporânea se afastando dos 
propósitos para os quais Cristo derramou 
o Seu precioso sangue. Nesse contexto 
Habacuque questiona a Deus e pede uma 
resposta. Ele achava que Deus deveria 
corrigir a Nação a qual ele tanto amava. 

Hoje não é diferente! Vemos, aquilo 
que se chama de igreja caminhando para 
a apostasia e, aos nossos olhos, nos pa-
rece que Deus não está tratando com os 
“seus”. Se, tivesse eu autoridade para re-
solver esta questão, traria fogo destruidor 
sobre meio mundo de gente. Mas não sou 
autorizado a agir. Sou mandado pregar a 
Palavra de Deus! 

Neste precioso livro, o qual recomendo 
uma leitura e, se possível, um estudo, Deus 
mostra ao profeta que está atento, tanto 
que levantará o império dos caldeus para 
corrigir o seu povo. Diante disso pergunto: 
será que Deus não está levantando este 
movimento LGBT para corrigir a sua igreja? 
Para separar aqueles que são crentes ver-
dadeiros? Aqueles que querem uma “mar-

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

Joseph Addison

O mis-
s ionár ios 
Pr. Ricardo 
Camargo e 
sua esposa 
Irani estive-
ram viajan-
do por três 
meses nos 
EUA, onde 
p u d e r a m 
realizar o 
casamento 
da filha úni-
ca, com o 
filho de um 
missionário 
estadunidense que trabalha no 
Brasil por mais de 20 anos. Deus 
supriu todas as necessidades 
financeiras da viagem. A chega-
da de volta ao Brasil ocorreu no 
dia seis de junho. O trabalho em 
Camboriú continua com conver-
sões, discipulado e visitas a asilos 
e hospitais. Nas obras de constru-
ção do templo falta a pintura, piso 
externo e calçadas. Para contato 
use os telefones: Fixo: (47) 3365-
2436; Tim: (47) 9904-2728; Vivo: 
(47) 9160-2425. E-mail: pr_ricar-
do@yahoo.com.br.

PORTA ABERTA
A obra de evangelização nas 

prisões não para no Presídio 
Central de Porto Alegre RS. Para 
a glória de Deus muitos detentos 
estão sendo salvos pela graça de 
Deus e alcançando a verdadeira 
liberdade: “Se Cristo vos libertar, 
sereis verdadeiramente livres”. 
Orem pelo ministérios nos presí-
dios de Porto Alegre, pois desde 
a última mudança no governo 
do estado e com a mudança na 
direção do Presídio Central hou-
ve algumas mudanças às quais 
estamos nos habituando. Em 
maio o missionário Joel Ribeiro 
dos Santos e sua esposa Flávia 
com a filha Júlia, participaram 
da Conferência Regional da AMI 
em Florianópolis-SC na Primeira 
Igreja Batista Bíblica sob a lide-
rança do Pr. Moisés Damázio. 
Dois irmãos em Garopaba-SC, se 
prontificaram a preparar-se para 
evangelizar nos presídios daquela 
região. Orem pela autorização 
pelas autoridades catarinenses.  

JI-PARANÁ
O missionário Adilton Cam-

pos, trabalhando em Ji-Paraná, 
Rondônia na evangelização do 
Povo Gavião – RO, ministrando 
os estudos cronológicos no 
livro de Atos e traduzindo os 
ensinos de Romanos. A Missão 
Gravações Brasil tem sido nos-
sa cooperadora no ministério 
do Pr. Adilton há alguns anos 
fornecendo gravações em áudio 
dos ensinos bíblicos, histórias 
bíblicas e músicas na língua 
Gavião - RO. Esses irmãos es-
tarão na tribo no mês de agosto 
para gravar mais algumas lições 
Bíblicas na língua Gavião - RO. 
Pastor Adilton pede oração 
pela etnia Arara que está sem 
missionários. Não há obreiros! 
Não deixe de orar pela obra 
de evangelização dos povos 
indígenas de nossa Brasil. Para 
fazer contato use o e-mail: adil-
ton_campos@mntb.org.br.

Pré-requisito 
para servir a 

Deus: obediência

Pra não dizer que não 
falei da Parada Gay

cha para Jesus” 
que seja, apenas, 
uma festa; daque-
les que estão dis-
posto a “marchar 
para Jesus” ainda 
que seja para a 
morte? 

Sei que tais 
questionamentos 
nos assustam, 
como assustador 
foi para Haba-
cuque. Mas ao 
entendê-los, so-
mos fortalecidos 
e veremos que, a exemplo do que acon-
teceu com os Caldeus, tais movimentos 
serão tratados pelo próprio Deus! Então, 
a questão é com Ele e não comigo. Fico 
em paz, confiando na soberania do meu 
Deus e aceitando que o que Ele faz é 
melhor. Cuido da minha vida e daqueles 
que me foram confiados como família e 
igreja. Os outros serão tratados por Deus! 

Assim crendo, posso orar semelhante 
ao profeta: “ainda que... (colocando todos 
os meus temores e pesares) ... Eu me 
alegrarei e exultarei no Deus da minha 
salvação!”

Pr. Vanderley Borges
Goianésia GO
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Nos dias 30 e 31 de maio 
próximo passado a Primei-
ra Igreja Batista Bíblica de 

Curitiba (Igreja Batista do Boa Vista) 
comemorou os seus 41 anos com a 
Conferência da Família. O conferencista 
convidado foi o Pr. Rômulo Weden Ribei-
ro que nos trouxe o tema “Protegendo 
a Minha Família”. A parte musical da 
programação foi apresentada pelo Grupo 
de Louvor, Coro Shekinah, Grupos MCS 
e IBBVox, todos da própria Igreja. 

A programação do dia 31 a noite 
teve início com nove pessoas descen-
do às águas batismais, assim confir-
mando publicamente suas decisões 
ao lado de Cristo. Após havermos 
sido ricamente abençoados pela 
pregação da palavra, tivemos uma 
deliciosa confraternização com todos 
os presentes em nosso salão social.

Louvamos a Deus por cada um 
dos pastores, obreiros e respectivas 
famílias, por todo o trabalho dedicado 
a esta Igreja e também aos membros 
que ao longo desse tempo fizeram e 
fazem parte da nossa história.

Desde o princípio, 
ainda com Adão 
e Eva, é possível 

perceber que uma pequena 
desobediência gera grandes 
mudanças que produzem 
efeitos copiosamente des-
proporcionais. A primeira 
mentira implicou no primeiro 
pecado, e este deu origem 
ao caos que continua a se 
expandir até os dias de hoje. 
Ao longo da estrada da vida 
continuamos a escolher, pois 
ainda somos sensíveis às 
mentiras, os caminhos que 
só aumentam as grandes 
desordens que não quería-

Uma constante em meio ao Caos

nossos propósitos.  
Nenhum de nós pode ser cons-

tante, mas este deve ser o nosso 
alvo. O homem, aqui e ali, só vai 
querer agradar as pessoas impor-
tantes, mas Aquele que nos criou é 
o mesmo até hoje, e dá a cada um o 
que merece, pois ele é eternamente 
justo. A todo instante bilhões de nós 
nos desviamos do caminho correto, 
e diante das bifurcações cotidianas, 
vamos acrescentando mais variáveis 
nas perfeitas equações de Deus. 
Algumas centenas se arrependem 
rapidamente e voltam, outras deze-
nas só vão voltar daqui a um bom 
tempo, e muitos nem voltarão. Mas, 
Deus tem propósitos, alguns que nem 
mesmo estudos avançados iriam 
desvendar, pois assim entendemos 
quando lemos Deuteronômio 29.29, 
e com o tamanho do caos que não vai 
parar até que tudo que está escrito 
seja cumprido, nada vai fugir do seu 
controle. O mesmo que criou a luz 
tem uma velocidade muito superior 
a dela, e se o passar do tempo tende 
a zero para quem porventura um dia 
consiga viajar a 300 mil quilômetros 
por segundo, imagine o que acontece 
para quem é onipresente.  

Por fim, somos pequenos demais 
para achar que devemos cruzar os 
braços e só assistir o caos, para 
desistir de tudo e achar que as coi-
sas não tem mais solução. Quando 
éramos meninos tínhamos dificulda-
de de entender coisas simples que 
nossos pais falavam e agora que 
crescemos um pouco e entendemos 
pensamos que já sabemos de tudo. 
Queremos concluir que não adianta 
nadar contra a maré, pois não se 
pode embrulhar a água e segurar o 
vento com as próprias mãos, mas 
ainda somos apenas uma gota no 
balde, não entendemos que temos 
mais do que merecemos, e além do 
mais para Ele o caos não existe. Se 
entregarmos nossas vidas para Ele, 
quando crescermos e estivermos 
junto Dele, então entenderemos o 
divino e soberano grau de ordem do 
nosso universo. Hoje é o dia de você 
olhar para o alto antes que a vida passe 
e você perceba que só correu atrás do 
vento. Aqui em baixo só encontramos 
deuses que diante deste caos não 
são constantes e que estão mortos. 
Mas Ele ressuscitou no terceiro dia, e 
olhando para cima, muito além de árvo-
res, pássaros, nuvens, céu e estrelas, 
mesmo que os “efeitos borboletas” te 
façam pensar que não, você encontra-
rá o verdadeiro Deus e também o que 
passaria a vida inteira correndo atrás 
e não encontraria. Ainda que neste 
momento você esteja tão distante e 
inconstante, ganhará a certeza de que 
será completamente semelhante a Ele 
em breve, pois já estará com o que é 
necessário no teu coração. Que você 
seja abençoado hoje, mas também 
amanhã e eternamente.

Nosso Deus é soberano e Senhor 
da história, por esse motivo, continu-
aremos servindo e proclamando as 
boas novas do Seu Reino, resgatan-
do vidas para o Senhor Jesus.

A Igreja Batista do Boa Vista 
está localizada na Rua Lodovico 
Geronazzo, 1939. Nossos encontros 

são: Domingo 9h30 Escola Bíblica, 
10h45 Culto Matutino, 19h Culto de 
Adoração e Louvor - Terça-feira 14h 
Encontro de Intercessores - Quarta-
-feira 20h Culto de Oração - Sexta-
-feira 20h Encontro de Adolescentes 
e Sábado 19h30 Encontro de Jovens.  

Pr. Luiz Roberto Faustino

PIBB de Curitiba completa 41 anos

mos viver. Pequenos erros, gerado 
por decisões egoístas, continuam a 
produzir mudanças imprevisíveis e 
incalculáveis, a gerarem consequ-
ências incomensuráveis. 

Queremos prever o amanhã, 
sendo que não sabemos nem mesmo 
quais pecados e em que quantidade 
cometeremos cada um deles até o 
final do dia. São muitas variáveis e 
nenhum algoritmo poderia calcular 
e nos dizer como terminaria o nosso 
dia amanhã, se é que hoje não seja 
o nosso último dia aqui. Diante do 
fato de sermos totalmente limitados 
e da mentira estar tomando de conta 
do mundo, estamos vivendo dias 
em que a inversão de valores está 
crescendo de maneira assustadora.  
Muitas coisas que eram no passado, 
estão deixando de existir, e tem muita 
mudança reservada para o amanhã.  
Mudanças que nos deixam tristes, e 
pela velocidade que acontecem, mui-
tas vezes confusos diante do caos 
que não para de tomar corpo e inserir 
falsas felicidades em diferentes mo-
dos. Devemos perceber que são os 
pecados as variáveis responsáveis 
por esses “efeitos borboletas”, e não 
as mentiras. 

E, embora nossa esperança no 
mundo esteja tendendo à zero, há 
algo que nunca mudará, que é o 
mesmo ontem e hoje, e será eterna-
mente. Estamos falando, de acordo 
com Hebreus 13:8, de Jesus Cristo, 
a verdade. Uma esperança única e 
perfeita, pois temos a garantia de que 
Ele nunca mudará e que a palavra 
de Deus permanecerá fiel enquanto 
estivermos aqui. Também temos a 
garantia de que o caminho da salva-
ção será sempre através Dele e que 
Seu amor e graça são imutáveis. 
Ele é a única constante em meio a 
esse caos, e consegue transformar 
tudo em um elevado grau de ordem, 
de modo que todos os seus propó-
sitos, independente do que faremos 
mais tarde, sejam cumpridos, isso 
é indescritível. Ele tudo vê e tudo 
pode, pois está em todo lugar e para 
Ele nada é impossível.  Sua visão é 
muito além da terceira dimensão, eu 
diria que sua visão é numa “sétima” 
dimensão. É como chegar na frente 
de uma casa, e não ver apenas a 
parte frontal, mas também as laterais, 
o fundo, a parte superior, e tudo que 
tem dentro. E mais, independente 
da forma que as coisas nela sejam 
arrumadas por nós, ele sempre sabe 
onde está localizada qualquer uma 
delas. Antes que tudo aconteça, an-
tes de darmos o novo norte a nós e 
as coisas deste mundo, Ele já sabe 
o final da história para cada uma 
delas, e sabe a solução perfeita para 
as infinitas decisões que tomaremos. 
Aqui, não devemos confundir solução 
perfeita com aquilo que é sempre 
melhor para nós, pois não está nos 
padrões divinos, dá prioridade aos 

Alessandro Monteiro e Ivete Arruda Monteiro, Matemáticos,
Membros da Igreja Batista em Dom Pedro - Manaus AM

Como o tempo voa! Já esta-
mos aqui há um ano e três 
meses, e a medida que o 

tempo passa, vamos nos sentindo 
mais seguros para falar o espanhol 
mesmo ainda não conhecendo o 
sentido de muitos modismos e tam-
bém nos sentindo mais confortáveis 
dentro da cultura que muito se asse-
melha a nossa. Estamos agradecidos 
e felizes por estarmos aqui vencendo 
cada um dos desafios na força do 
Senhor. 

Neste trimestre, fizemos junta-
mente com os adolescentes e jovens 
da Igreja Batista Galilea uma tarde 
de evangelismo em Machali. Nos di-
vidimos de três em três e batemos de 
porta em porta oferecendo o estudo 
bíblico no Evangelho de João. Foi gra-
tificante ver como eles se envolveram 
e apesar da inexperiência estavam 
bem motivados. O Joel, nosso caçula, 
teve que pular o muro de uma casa 
porque o dono, um senhor idoso, sozi-
nho e muito doente, já não conseguia 
mais caminhar. A vizinha, chamada 
Glória, pediu a nossa ajuda e depois 
de entrarmos pudemos compartilhar 
com ele sobre Jesus e orar. E depois 
de duas semanas quando voltamos 
soubemos que ele tinha falecido. 

Esta vizinha aceitou fazer sema-
nalmente um estudo bíblico em sua 
casa e estamos gratos a Deus por 
esta “porta” que se abriu em Machali.

Ainda não temos um lugar fixo em 
Machali e por isso estamos orando e 
procurando uma casa para alugar ou 
um ajunta de vizinhos para nos insta-
larmos de uma forma mais definitiva 
na cidade.

Uma grande bênção foi que o 
Pr. Alejandro nos emprestou um 

carro para podermos 
chegar a Machali de 
uma forma mais rápida e 
confortável. Deus supre 
cada uma das nossas 
necessidades e este 
carro já está sendo de 
grande ajuda uma vez 
que o inverno começou.

Conhecemos uma 
jovem senhora chamada 
Veronica há mais de 
dois meses, no funeral 
de seu irmão, Fernando. 

nas reuniões de oração. O João Mar-
cos, continua auxiliando na música e 
eu dou apoio na classe das crianças. 
Prosseguimos também com os disci-
pulados na igreja, aconselhamentos 
e visitas nas imediações da mesma. 

Finalizando, estamos ainda con-
siderando a possibilidade de estar-
mos em São Paulo entre os dias 9 e 
22 de julho, para a conferência de 25 
anos da nossa missão (AMI) e divul-
gar nosso ministério em quatro igre-
jas, dentro de um tempo oportuno. 

Queremos agradecer a cada um 
que está aqui conosco neste minis-
tério como parte integrante da equipe 
que ora e participa financeiramente. 
Este ministério só tem permanecido 
e se desenvolvido por estarem aqui 
conosco. E vocês, meus queridos, 
em obediência tem cumprido o Ide 
de Jesus. A Ele toda a honra e toda 
a glória. Prossigamos naquilo para o 
que fomos chamados. 

Em Cristo, seus servos: 
Raquel, Pr. Valtair e filhos

E-mail: raquel.valtair@gmail.
com e missaoami@uol.com.br - 

Skype: valtair9121

Projeto Machali - Chile

Ele, conheceu o Senhor através do 
Pr. Jomar. Tinha câncer e o Senhor 
o levou. O Valtair, apresentado a ela, 
pode falar um pouco sobre a condi-
ção da salvação que se encontrara 
seu irmão. A família queria realizar 
uma missa e a esposa, um culto. O 
clima estava um pouco conflitante. 
Enfim, o culto foi realizado pelo Pr. 
Jomar. A igreja passou a orar pela 
vida de Veronica. Depois de um mês 
eu e Valtair nos encontramos com 
ela no supermercado e Deus deu a 
oportunidade uma vez mais de falar 
de Cristo.

Ali mesmo o Valtair lhe perguntou 
se queria nascer de novo e ela disse 
que sim. Pudemos visitá-la depois e 
agora oramos e estamos esperando 
sua resposta quanto ao discipulado. 
É maravilhoso porque Deus sempre 
nos dá a oportunidade e a capacidade 
de testemunharmos sobre seu amor. 

Este tempo que permanecemos 
apoiando o Pr. Jomar na Igreja Bau-
tista de Galilea foi muito edificante e 
de grande aprendizado. O Valtair foi 
neste trimestre o professor dos adultos 
na EBD ensinando no livro de Êxodo. 
Também quando necessário pregou 


