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No dia oito de mar-
ço 2015 a Família 
Taylor se reuniu 

no Instituto Bíblico Peniel em 
Jacutinga MG para uma co-
memoração muito especial: 
O centésimo aniversário da 
missionária estadunidense 
Cora Katrine Taylor que nas-
ceu no dia cinco de março. 
O dia oito foi escolhido para 
facilitar a presença de convi-
dados e familiares.

A família Taylor chegou 

Em 19 de setem-
bro do corrente 
a Igreja Batista 

Bíblica em Vila Rosa, São 
Bernardo do Campo SP teve 
o prazer de receber diversas 
irmãs e amigas para realiza-
ção do trigésimo segundo 
encontro de mulheres. Os 
desafios foram grandes, mas 

Samuel Pereira de 
Lima é filho dos ce-
arenses Paulo Pe-

reira de Lima e Antonia Alves 
de Lima. Nasceu no dia dois 
de fevereiro de 1979, em São 
Paulo, capital e converteu-se 
a Cristo aos sete anos de 
idade tendo sido batizado na 
Igreja Batista Betel, onde seu 
pai era o pastor.

A sua preparação teo-
lógica começou ainda na 
adolescência tendo sido 
mentoreado pelo seu pai, 

No dia 20 de se-
tembro de 2015 
aconteceu o culto 

de inauguração do templo 
da Igreja Batista Bíblica 
em São Lourenço do Oeste 
SC. Estiveram presentes os 
pastores Sebastião Moises 
Damázio, Ricardo Camargo, 
Robson Marcelo e Hari, além 
de irmãos representantes 
da Igreja Batista Bíblica de 
Florianópolis, Igreja Batista 
Bíblica de Camboriú, Igreja 

ao Brasil como missionários 
no dia primeiro de agosto de 
1949 através da New Tribes 
Mission no segundo voo do 
avião D-C3 da Missão que 
trazia missionários dos EUA 
para três países: Brasil, Pa-
raguay e Bolívia. 

Cora é natural de Bryant, 
South Dakota e Carlos de 
Cotton Plant, Arkansas. Eles 
se casaram no Alaska no dia 
25 de dezembro de 1940. 
A formação da família foi 

assim: Carleen nasceu em 
Alaska 1942; Calvin nasceu 
em Tucson, Arizona, EUA em 
1944 onde Carlos e Cora es-
tavam plantando uma igreja 
que está ativa até hoje; Beth 
Ann nasceu em Puyallup, 
Washington em 1947 e Hu-
dson nasceu em Belém do 
Pará em 1950, o primeiro 
lugar de moradia da família 
Taylor ao chegar no Brasil.

Em 1951 a família mu-
dou-se para Goiânia GO a 

fim de facilitar a administra-
ção da New Tribes Mission 
da qual Carlos era líder no 
Brasil. No dia 15 de agosto 
de 1953 foi formada a Mis-
são Novas Tribos do Brasil 
ali mesmo em Goiânia.  Em 
seguida, no mês de novem-
bro de 1953 a família Taylor 
mudou-se para São Paulo 
para facilitar o trabalho do 
escritório e a divulgação 
das missões indígenas en-
tre as igrejas. Pastor Carlos 

ensinava 
as igre-
jas como 
f a z e r 
evangelismo pessoal e foi 
usado por Deus para liderar 
o evangelismo pessoal no 
Sétimo Congresso Mundial 
de Evangelismo em São 
Paulo no ano de 1955.

Em 1956  a  famí l i a 
Taylor viajou para os EUA 
pela primeira vez para fazer 
a divulgação do trabalho 

missionário em igrejas es-
palhas por quase todos os 
estados. O casal sempre 
envolveu os filhos no mi-
nistério missionário e isso 
certamente tem muito a ver 
com o fato de seus quatro 
fi lhos terem se tornado 
missionários.

Continua na página 6

Família Taylor, uma dádiva de Deus para o Brasil

Mais antiga foto do casal Taylor

Última foto do casal Taylor

Família Taylor

Pastor Samuel Pereira de Lima 
rumo a Vancouver no Canadá

pelo missionário Calvin 
Gardner e outros mis-
sionários. Não cursou 
um seminário formal 
de teologia e formou-
-se em administração 
na UNIVEM em Marília.

Casou-se com Ana 
Paula Guth Bariani 
de Lima no dia 24 de 
Maio de 2003 na Igreja 
Batista do Centro de 
Garça SP. Deste casamento 
nasceram os filhos Carlos 
Eduardo (13), Esther Ha-

ddassa (7) e Sophia Ema-
nuele (4).

Continua na página 7

Trigésimo Segundo Encontro de Mulheres
Nos dias 28 a 30 de 

agosto de 2015 a 
AMI - Associação 

Missionária Independente 
realizou uma Conferência 
Missionária Regional em 
Goiânia GO no Templo Batis-
ta Ebenézer sob a liderança 
do Pr. Robson Marcelo da 
Silva que faz parte do quadro 
de missionários da própria 
missão.

O pregador da sexta-
-feira e sábado foi o Pr. 
Renato Sá Barreto Neto 
que é presidente da mis-
são. Nas duas noites houve 
presença marcante de igre-
jas de Goiânia, Aparecida 

Conferências Regionais da AMI

de Goiânia e Catalão. No 
domingo o pastor Carlos 
A. Moraes, coordenador de 
missões pregou de manhã 
e à noite no TBE que estava 

realizando sua conferência 
missionária de renovação 
da Promessa de Fé para 
missões.

Continua na página 5

Inauguração da Igreja em S. Lourenço do Oeste

Batista Pioneira de São 
Lourenço, e Igreja Batista 

de Pato Branco PR. 
Continua na página 5

a vitória foi maior. No total, 
dezoito sociedades femini-
nas se fizeram representar, 
mais de 200 mulheres trou-
xeram o seu sorriso conta-
giante, totalizando assim, 
250 pessoas presentes. 

 Em todos os momentos, 
a União Feminina Mis-
sionária Unidas de Sião, 

promotora do evento, con-
tou com a part icipação 
especial de três igrejas 
que muito ajudaram: Igreja 
Batista Bíblica de Jardim 
Miriam, Igreja Batista Bí-
blica Sião de Eldorado e 
Igreja Batista Bíblica de 
Cidade Ademar. 

Continua na página 6

Pastores e missionários participantes

Pr. Samuel e Ana Paula

Auditório de Vila Rosa
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“A culpa relaciona-se com o pecado da mesma forma 
como o lugar queimado relaciona-se com a labareda”. 

(Augustus H Strong)
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Graça Irresistível

Na prática, o calvinismo não reconhece a 
diferença entre seres humanos e angelicais. 
Os homens foram criados com livre arbítrio 

(vontade própria) enquanto os anjos (que não podem 
procriar) foram criados mais poderosos; porém, com 
menos liberdade. Todavia, tanto um como o outro já de-
monstraram ambição alheia à vontade de Deus. Lucífer, 
juntamente com uma leva de anjos caídos, decidiu con-
trariar o protocolo divino. Adão e Eva fizeram o mesmo 
no Jardim do Éden. Se os anjos, que estão no Céu hoje, 
ainda têm ou não capacidade de desobedecer a Deus, 
não sabemos, mas, com certeza, todos os homens nas-
cem com esta predisposição, inclusive durante o Reino 
Milenar de Cristo sobre a Terra. Este ensinamento, sim, é 
irresistível, pois está claramente informado e transparente 
nas Escrituras Sagradas. 

Ao ensinar que nenhum ser humano pode resistir à 
graça redentora de Deus, o calvinismo atribui ao Criador, 
assim como já fazem os agnósticos e ateus, a culpabilida-
de por todas as atrocidades cometidas pelo ser humano 
e por todo sofrimento conhecido neste mundo, pois, 
se o homem não pode resistir a Deus, por que permitir 
tanto infortúnio?  Biblicamente, Deus não é e não pode 
ser o autor do mal (Tiago 1.13-14). Neste momento, os 
calvinistas recorreriam ao capítulo nove de Romanos para 
contestar o próprio argumento de Tiago, pois lá Paulo 
diz: “Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? 
Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por 
que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o 
barro, para da mesma massa fazer um  vaso para honra e 
outro para desonra?” (vs. 20-21). A questão é puramente 
contextual. Tiago escreveu sobre a responsabilidade 
individual de cada ser humano enquanto Paulo escreveu 
sobre a eleição de Israel em relação às outras nações da 
Terra. Esaú, odiado por Deus, representava os gentios 
até a Ressurreição de Cristo e Jacó, o amado de Deus, a 
nação de Israel. Porém, desde a Ressurreição de Cristo, 
não há mais distinção entre judeus e o resto do mundo.  
Se Paulo estivesse se referindo a Esaú, como indivíduo, 
com certeza Esaú estaria, neste exato momento, nas 
profundezas do inferno. Porém, há indicações fortíssimas 
de que ele tenha sido salvo. Esaú perdoou a Jacó, sem 
rancor, amargura ou vingança, e no mesmo instante foi 

Em todas as áreas da vida, se aprender-
mos bem esse conceito, seremos bem 
sucedidos em tudo que empreendermos. 

É uma verdade constatada, assim como o ditado 
popular: “A vida não é um mar de rosas.”  Tudo que 
é bom custa alguma coisa. 

Quando assimilamos que o SACRIFÍCIO VEM 
ANTES DA SATISFAÇÃO, a nossa atitude melhora 
em relação aos desafios da vida.  Permita alistar 
os porquês dessa afirmação: 

Primeiro - Suor antes do salário - “Do suor do 
teu rosto ganharás o teu pão.” A sociedade cria 
atalhos para se ganhar dinheiro fácil, por exemplo:  
Jogo do bingo, jogo do bicho, loteria federal, Baú 
da Felicidade...

Cuidado com a tentação de ganhar dinheiro 
rápido: Falsificação de dados, nota fiscal fria, men-
salinho, propina, “molhar a mão”, dinheiro por fora 
e coisas do tipo. “O que não se deixa corromper 
terá boa recompensa.” – Pv 28.10.

Segundo -  Provação antes do Prêmio.  Certos 
personagens passaram por provações agudas, antes 
de conseguirem mais maturidade, antes de conse-
guirem desfrutar de alguns benefícios: José, vendido 
como escravo, ajudante geral, acusado injustamente 
de traição; Moisés, 40 anos no deserto, cuidava 
de ovelhas, lapidado, antes de conduzir o povo no 
deserto; Davi, trabalhava duro no campo, pastor de 
ovelhas, perseguido por Saul, sem morada certa, 
correu risco de vida. Demorou para se tornar rei; Dona 
Ana, estéril, provocada numa sociedade em que ser 
mãe dava status. Orou e recebeu o filho Samuel e 
mais três depois; Maria, escolhida para ser mãe de 
Jesus, mas um baita problema na gravidez. Quem era 
o pai? Até José pensou em dar no pé. Depois recebeu 
a honra de ser a mãe do Deus-Homem. 

Resistência Calvinista
ressarcido de todas as bênçãos que Jacó lhe havia rou-
bado 22 dois anos antes (Gênesis 33.10-11). 

Teólogos gostam de comparar Esaú ao homem car-
nal, mas não houve nada de carnalidade no reencontro 
entre ele e Jacó. Ao contrário, Esaú agiu com muita 
espiritualidade. Hebreus 12.16-17 fala sobre o Esaú que 
vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas 
e sem arrependimento, mas Gênesis 33 mostra um 
Esaú resignado. Por outro lado, há muitos exemplos de 
pessoas que conseguiram resistir à graça de Deus nas 
Escrituras, dentre elas, os próprios fariseus que detinham 
o conhecimento do Velho Testamento; no entanto, não 
entravam no Reino de Deus e não permitiam que outros 
entrassem. Jesus mesmo declarou a resistência por 
parte deste grupo religioso, dizendo: “Mas ai de vós, 
escribas e fariseus, hipócritas! pois que fechais aos ho-
mens o reino dos céus; e nem vós entrais nem deixais 
entrar aos que estão entrando” (Mateus 23.13). Por que 
Jesus chamaria de “hipócritas” homens que não teriam 
poder sobre a própria vontade? Não negamos o fato 
que, para ser salvo, o homem precisa receber o dom do 
arrependimento (II Timóteo 2.25), mas em nenhum lugar 
a Bíblia diz que este dom foi dado apenas aos eleitos. 
Romanos 2.15 explicitamente declara a universalidade 
de uma consciência que acusa ou defende, mas que a 
humanidade tem coragem de cauterizá-la. 

Deus deu a capacidade de arrependimento a todos os 
seres humanos, mas tudo depende da força do amor que 
o homem possui para com o pecado. Jesus disse para 
os fariseus em João 5.40: “E não quereis vir a mim para 
terdes vida”. Um Jesus calvinista teria dito: “Mesmo que-
rendo, nenhum de vocês poderia vir a mim”. Realmente, 
Deus é quem chama (João 6.44), mas o homem é quem 
responde. O ser humano não só consegue resistir à graça 
de Deus, como também os ensinamentos mais claros e 
revelados nas Escrituras Sagradas. Os calvinistas, por 
exemplo, resistem impiedosamente o ensinamento de I 
Timóteo 2.4 que diz: “Que quer que todos os homens se 
salvem, e venham ao conhecimento da verdade”. Eles 
dizem que “todos”, neste versículo, se refere aos eleitos 
e não a todos os homens. Veja, então, mais um exemplo 
de resistência humana apesar da clareza e do contexto 
imediato do versículo. 

O sacrifício vem 
antes da satisfação!

A Escola do sofrimento lapida nosso caráter, 
quebra nosso orgulho, purifica nossas intenções. A 
crise revela o que há de melhor e o que há de pior 
em nós. É fácil manter a fé na hora em que temos 
controle das situações, bom emprego, contas em 
dia, investimentos, saúde... Mas e na crise? Nem 
só de conforto viverá o homem.

Terceiro - Disciplina antes do Deleite. Veja alguns 
exemplos práticos: Seguir uma dieta (sacrifício) 
diminuição do peso (recompensa). Preparo para o 
vestibular (sacrifício), entrada na faculdade (recom-
pensa). Fazer as tarefas da escola (sacrifício), lazer 
depois e boas notas (recompensa). Guardar dinheiro 
(sacrifício), posteriormente vem a compra à vista 
(recompensa). Para os pequeninos, comer brócolos, 
cenoura, salada (sacrifício), depois a sobremesa 
(recompensa). Vale até para quem deseja se casar. 
O sacrifício é economizar dinheiro, ralar, concluir 
o curso, namoro com limites (sacrifício). A grande 
questão é que o jovem quer ter sexo (recompensa, 
satisfação), antes... Não estou dizendo que o rapaz ou 
a moça devem casar só por causa da intimidade, mas 
a intimidade é consequência. Quem ama, espera. O 
aproveitador, o indisciplinado, não entende nada disso.

O exemplo maior do “Sacrifício antes da SATIS-
FAÇÃO” é a pessoa de Jesus . “Livremo-nos de tudo 
o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve 
e corramos com perseverança a corrida que nos é 
proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e con-
sumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora 
proposta (recompensa), suportou a cruz (sacrifício), 
desprezando a vergonha, assentou-se à direita do 
trono de Deus (satisfação). Pensem bem naquele que 
suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, 
para que vocês não se cansem nem desanimem.” 

 Hebreus 12.1-3

ROCHA ETERNA
Nos meses de abril, maio e 

junho o Pr. Agnaldo de Araújo 
Júnior continuou com um minis-
tério frutífero nas penitenciarias 
em Ribeirão Preto, CDP de 
Ribeirão, Irapuru, Pacaembu 
e Flórida Paulista. Foram ro-
dados mais de 2.200 km para 
alcançar uma média de 8.000 
homens, que tiveram a oportu-
nidade de receber uma porção 
das Escrituras e de ouvirem 
a pregação do evangelho do 
Senhor Jesus. Foram entregues 
4.182 folhetos e 17 Bíblias. As 
pregações foram feitas em 36 
cultos e compareceram aos 
cultos, cerca de 1.298 homens, 
e destes que ouviram, 344 fi-
zeram uma decisão recebendo 
a Cristo como seu Salvador. 
Acompanharam o Pr. Agnaldo: 
Irmão Delcídio, membro da 
Igreja Batista Independente de 
Serrana SP e o Pr Kleber, da 
Igreja Batista Independente de 
Serra Azul SP.  Orem pelo Pr. 
Agnaldo e pela sua família. Para 
entrar em contato use o e-mail: 
agnaldoroabr1@yahoo.com.br

UBERÂNDIA MG

O Senhor da Seara convoca todos ao tra-
balho. A missão dada à Igreja não foi a 

um grupo específico. Foi a todos os salvos. Há, 
entretanto, além do mandato, um chamado que 
é mais específico, pessoal e intransferível. Aqui 
pode haver conflito. Há muitos mitos em meio 
às verdades sobre o chamado do Senhor para 
semeadores e ceifeiros da Sua seara. Uma das 
perguntas mais frequentes é esta: Como saber 
que Deus realmente me chamou para o ministério 
de tempo integral? A verdade é que até alguns 
dos que dedicam tempo integral no ministério 
não têm plena convicção do próprio chamado. 

O chamado é, antes de tudo, um desafio 
de fé. Além da convicção de que Deus me quer 
dedicando tempo integral no ministério, tem que 
haver a disposição para deixar tudo e segui-Lo. E 
tem mais: ao deixar tudo, o que realmente Deus 
quer que eu faça? Serei um missionário? Um 
pastor? Um professor? Um evangelista? Para 
cada área há exigências e preparo diferentes. O 
que fazer? Como dar cada passo?

Veja que as perguntas podem ser muitas e 
elas precisam de respostas adequadas. Devido 
a isso, muitos que realmente deveriam estar se 
dedicando inteiramente ao ministério vivem a 
vida com a mente dividida. Outros se perderam 
pelo caminho por terem dado ouvido a mitos e 
males entendidos.

Alguns até ouviram que enquanto o crente não 
“descobrir” o seu chamado para nada serve. Assim, 
ficam imobilizados, se tornam inúteis e infelizes per-
dendo todas oportunidades de serem uma bênção. 

O chamado pode seguir o modelo de Abraão: 
“Vai... te mostrarei”. Na jornada o caminho vai se 
definindo. Não há um mapa a seguir, mas uma 
disposição para a obediência que começa tão 
logo o chamado é aceito.

Temos que servir ao Senhor, mesmo quando 
não temos a sua chamada clara para nós. Exem-
plos bíblicos comprovam que percebemos mais 
facilmente o chamado de Deus, quando estamos 
envolvidos com Ele. Deus chama pessoas que 
estão na ativa.

Por outro lado, Deus nos dá o privilégio de 
trabalhar para Ele e por Ele, mas não somos 
indispensáveis. A ideia de que Deus não terá 
outro para colocar em meu lugar se eu falhar é 
equivocada. Sem dúvida, o chamado de Deus é 
valioso e deve ser levado a sério, mas já existe 
um Messias e somente Ele é indispensável! Deus 
nos dá o privilégio de trabalhar com Ele, mas 
Seu plano não depende de nós. Seu programa 
vai avançar com ou sem a nossa participação. 
Deus é soberano. 

Os que esperam uma chamada como a de 
Isaias, Moisés, Gideão e Paulo, entre outros pode 
ficar decepcionado. Nem sempre acontecerá 
algo que você possa considerar sobrenatural, 
mas com certeza será algo que você terá plena 
convicção de que vem de Deus.

Segundo o Pastor Erwin Lutzer a chamada 
de Deus é “uma convicção interior dada pelo Es-
pírito Santo e confirmada pela Palavra de Deus e 
pelo corpo de Cristo”. Essa definição serve para 
mostrar-nos que: 1 - Trata-se de uma convicção 
interior. Não é apenas sentimentos e caprichos 
(I Co 9.16); 2 - Deve ser confirmada pela Palavra 
de Deus; Deve ser reconhecida pelo Corpo de 
Cristo na igreja local (At. 13.2).  

O Senhor 
da Seara

Nos dias 19 e 20 de setem-
bro de 2015, a Igreja Batista 
Emanuel em Uberlândia MG 
sob a liderança do Pr. Paulo 
Santos Souza realizou con-
ferências missionárias sob o 
tema: “Chamado de Todos; 
Missão de cada um”. O preletor 
foi o Pr. Carlos A. Moraes, Co-
ordenador de Missões da AMI. 
Pr. Paulo está na liderança da 
Igreja desde o início deste ano 
tendo sido empossado no dia 7 
de março em um culto que teve 
como pregador o missionário 
fundador da igreja, Pr. John 
Swedberg. Paulo foi ordenado 
ao ministério pastoral em janei-
ro de 1996 pela Igreja Batista 
Universitária Independente de 
Campo Grande MS liderada 
pelo Pr. Izauro Pires de Sou-
za. Desde então desenvolveu 
seu ministério nas cidades de: 
Primavera do Leste MT (1996 a 
2003); Santa Brígida BA (2003 
a 2008) e Buritama SP (2009 a 
2014). É casado com Cleodenir 
Duarte de Souza com quem 
tem três filhos: Gregory (26), 
Noemi (20) e Íber (19).

MOÇAMBIQUE
No dia 24 de maio a Igreja 

Batista Fundamental em Mo-
çambique, África teve três ba-
tismos: Sandra, Alberto e Cân-
dida. Em seguida, no dia 29/05 
os missionários Pr. Odenilson 
de Sousa Figueiredo e Maria 
Luiza das Neves Figueiredo 
tiveram que vir para o Brasil 
para tratamento médico devi-
do aos vários problemas que 
surgiram na perna de ambos. 
Foram orientados pela missão 
a vir para fazer tratamento. Já 
no Brasil o joelho direito da irmã 
Luiza continuou a incomodar 
impossibilitando de andar. O 
médico ortopedista diagnosti-
cou encurtamento dos tendões, 
desgaste da cartilagem e com-
prometimento dos meniscos, 
sendo recomendado fisiotera-
pia e hidroginástica. Não ob-
tendo resultado será necessário 
fazer cirurgia. Para contato com 
Pr. Odenilson, use o e-mail: 
odenilson.luiza@gmail.com; 
Skype: pr.odenilson1; WhatsA-
pp (071) 9271085-9071. 



3
OUTUBRO 2015

Foi um grande privilégio poder ser 
uma das preletoras do III Con-
gresso Feminino Internacional 

do Norte, realizado no acampamento El 
Shalon em Ananindeua – Pará,  nos dias 
13 a 16 de Agosto de 2015. Participaram 
deste congresso irmãs das igrejas Batistas 
Independentes de Cidade Nova, Benevi-
des, Coqueiro, Santa Barbara, Santa Iza-
bel, e a Igreja Batista Bíblica em Candido 
Mendes. Foram dias de muita comunhão, 
alegria e principalmente de estudo da 

Com imensa alegria e gratidão 
ao nosso Bom Deus no dia 29 
de Agosto de 2015, o Grupo 

SEMEAR comemorou seu 4º aniversário. 
Este grupo é composto por senhoras da 
Congregação Batista Bíblica do Bairro 
Retiro, na cidade de Junqueiro-AL, sob a 
liderança do Pr. Lourinaldo Alves da Silva.

Na oportunidade o Pastor explanou em 
sua pregação acerca do tema “Não posso 
ir” (Lc.14:20b), onde ressaltou que o ho-
mem sem Deus tem dado muitas descul-

“Humildade é aquela virtude que, quando 
você percebe que a tem, já a perdeu”.

(Andrew Murray)

BURITIRAMA BA
Pr. Eurípedes Antônio dos 

Santos Filho pede oração em 
favor da sua região que vive 
um período difícil de seca, 
calor intenso e muitas locali-
dades com escassez de água. 
Há novos candidatos ao batis-
mo em localidades diferentes 
onde o trabalho missionário 
tem sido realizado: Poço da 
Jurema, Lagoa do Mel, Cam-
pinas e no sítio. A Extensão 
do seminário da Comunhão 
Baiana está terminando as 
aulas e os alunos estão sendo 
usados na obra. Em Outubro 
acontecerá o encontro de 
mulheres das Igrejas Batistas 
Bíblicas da Região. E o Pr. 
Osmar Vandete e sua esposa 
dona Elza são os convidados.

28 ANOS

pois de um dia de comunhão a cada 
noite nos reuníamos para louvar a 
Deus e pude falar ás irmãs também 
sobre o mesmo tema. Ao final dos 
4 dias de congresso muitas irmãs 
tomaram a decisão de destruir os 
altos de suas vidas, voltando para 
Deus suas prioridades.

Depois destes dias no con-
gresso pude visitar a Igreja Batista 
Bíblica em Candido Mendes no 
Maranhão. Foram 3 dias de intensa 
programação e muita comunhão 
com estes queridos irmãos.

pas para não vir aos pés de Jesus Cristo 
e entregar-Lhe sua vida. Para a honra e 
glória de nosso Senhor Jesus Cristo um 
homem que nos visitava compreendeu a 
mensagem do Senhor e entregou sua vida 
a Jesus, confessando-o como seu único e 
suficiente Salvador! Somos gratos a Deus 
por tudo e aos irmãos pelas orações.

CONTATOS: Celular (082) 99162-
7984 (Claro); E-mail: lourinaldoalves@
live.com; Facebook: Igreja Batista Bíblica 
em Junqueiro 

III Congresso Feminino 
Internacional do Norte

Grupo SEMEAR semeando 
a semente do bem

Palavra de Deus. A cada 
manhã uma das preletoras 
falava sobre o tema do 
congresso: “Destruindo 
os altos”. As irmãs Leona 
Krause, Clarire Jividen, 
Saundra Temple vieram 
dos Estados Unidos para 
nos abençoar a cada ma-
nhã. A irmã Atalias Lantz 
veio de São Paulo para nos 
ensinar vários trabalhos 
manuais nas oficinas. De-

Uma grande alegria ver o trabalho nas 
igrejas desta região do nosso pais, pude 
visitar mais 4 igrejas falando em encon-
tros de mulheres. Voltei motivada pelas 
reuniões tão especiais, por igrejas que 
vivem o verdadeiro evangelho em toda 
sua simplicidade e beleza. Deus sempre 
nos surpreende e mais uma vez pude 
ver e sentir a beleza de Cristo na vida de 
cada irmã e irmão desta parte tão linda 
do nosso pais.

Nancy Felix Fragoso

Professoras

Participantes do Congresso

Agora que estou pertinho dos 70, vivo num 
entra e sai no “túnel do tempo”, lembrando da 
1ª Igreja Batista de Santos (SP), onde iniciei 

minha vida cristã, menino ainda. As igrejas batistas eram 
um referencial. Cultos solenes. Havia mais aproximação. 
Que saudades dos convescotes e do trem da Sorocabana! 
Ansiedade para estrear uma roupinha nova na igreja! Os 
púlpitos eram irmanados na doutrina. Trincheiras contra 
o pecado. A evangelização nos morros e bairros de San-
tos originou o surgimento de igrejas filhas. E o que falar 
dos abençoados cultos ao “ar-livre”! Foi na praça José 
Bonifácio que iniciei a vida de pregador, incentivado pela 
inesquecível líder Marinita. Ela dizia firme: “Zezinho, você 
vai pregar na praça”. E continuo pregando até hoje.

Mas, voltando ao presente, o gemido do salmista me 
envolve e digo: Socorro, Senhor! (Sl 12:1). Uma visão dos 
nossos tempos. Aconteceram mudanças, e muitas, no 
arraial chamado evangélico.  São muitas, mas limito-me 
a duas bem visíveis:

1. Onde estão os “bíblias”? Muitos jovens de hoje não 
conhecem a nossa história. Os crentes do passado iam 
à igreja carregando suas Bíblias. Éramos chamados de 
“bíblias” ou “quebra-santos”. O percurso carregando a 
Bíblia era uma pregação. Incomodava os incrédulos. Era 
um sermão mudo do tamanho do percurso. Vidas foram 
a Cristo pelo testemunho dos “bíblias” e, como prova de 
conversão, quebravam as imagens de barro. Daí no ape-
lidarem de “quebra santos”.

 E hoje? Não se carrega mais a Bíblia. Pior ainda, foram 
abandonadas no cotidiano. Há outras prioridades. Senhor, 
aviva-nos! para que “a Palavra seja achada por muitos 
crentes, tal como nos dias do rei Josias. Paulo adverte para 
“não apagarmos o Espirito”. E ele diz que isto acontece 
quando “a Palavra é desprezada” (I Ts 5: 19,20).  É esta 
a grande causa de tantas quedas e remoção de marcos. 
Jesus bem advertiu dizendo:  Errais não conhecendo as 
Escrituras nem o poder de Deus (Mt. 22:29).

É conhecida a ilustração da criança que, encontrando 
uma Bíblia empoeirada no armário, perguntou à mãe: 
“Manhêêê...de quem é este livro?” A mãe, envolvida nos 
afazeres, respondeu: “é o Livro de Deus”! Ao que rapida-
mente a criança observou: “Ora, então vamos devolver 
para Ele, pois está cheio de poeira e ninguém usa mesmo”.

Bem disse o sábio que, “por falta da Palavra, o povo 
se corrompe”. Sim, Socorro Senhor, pois os “bíblias” estão 
em extinção. 

2. Onde estão os belos hinos? Cultos solenes resul-
tam do casamento Palavra e música solene. Lembro-me 
bem de como se cantavam os hinos do Cantor! Quantas 
pessoas chegaram a Cristo através de um hino ilumina-
do! São muitos os que chegaram a Cristo através de um 
hino marcante!  Hoje, é triste, o velho hinário dos batistas 
está nos estertores da morte. O “velho” CC e outros bons 
hinários não resistirão muito!

Certamente alguém dirá: é radicalismo. O Evangelho 
é radical: Salvação ou Perdição. Não há meio termo. O 
escritor Rolando de Nassau disse: “Os músicos ‘contem-
porâneos’ chamam de legalismo qualquer regra que limite 
as escolhas musicais. Essa opinião tem neutralizado o 
discernimento bíblico tentado por parte de alguns crentes 
‘tradicionais’ (O J. Batista – 4/6/06). Maioria da produção 
musical contemporânea é fraca. Retrata o que de espiritual 
há na presente geração. Teologia fraca, cultura musical 
bem a gosto da aldeia global.

Concluo prosseguindo com Nassau: “Em nossos dias, 
existe a igreja da Aceitação: todos os pecadores podem 
entrar e continuar pecadores contumazes; a igreja é para 
todos: crentes e ímpios! Aceitar é mais importante do que 
discernir entre o sacro e o profano!

Os crentes ‘tradicionais’ têm medo de falar sobre 
estilos musicais, particularmente o ‘contemporâneo’. 
Quando permitem o uso de ritmos, estilos e instru-
mentos populares no templo e durante o culto, estão 
permitindo a irreverência e a imoralidade com as quais 
a música profana está inevitavelmente associada (ci-
tação acima).

Quando penso na igreja de anos atrás e vejo o 
quadro atual, lamento por um lado. Por outro lado, à 
luz bíblica, sabemos que tal situação é um dos grandes 
sinais do glorioso arrebatamento da “noiva fiel”, que 
não “asfaltou o caminho estreito”, mas perseverou 
“preservando os marcos antigos”. E aí exultamos: 
Vem Jesus!

Socorro, 
Senhor!

Nos dias 12 e 13 de setem-
bro de 2015 a Igreja Batista 
Boas Novas de São José do 
Rio Preto SP sob a liderança 
do Pr. Lupércio Santo Aguei-
ro comemorou 28 anos de 
fundação. Seu fundador foi 
o missionário estadunidense 
John Swedberg. Pr. Lupércio 
é casado com Cristina Valcada 
Agueiro com quem tem dois 
filhos: Lucas Eliezer (11) e An-
dré Filipe (13). Este é seu pri-
meiro ministério pastoral onde 
está há 17 anos. A conferência 
teve como preletor o Pr. Almir 
Nunes que é missionário em 
Batatais SP onde trabalha na 
implantação da Igreja Batista 
da Vitória.

COMPRA DE TERRENO
Como é do conhecimento 

de muitos, estamos a algum 
tempo intercedendo a Deus 
para que nos conceda condi-
ções para adquirir o terreno 
que fica ao lado do templo 
em que congregamos; o que 
irá proporcionar a realização 
de projeto para ampliação 
e futuro Seminário para a 
expansão da obra do Senhor 
no bairro Areal. O proprietário 
efetuou proposta que pode 
possibilitar esta compra. O va-
lor total é R$ 36.000,00 (trinta 
e seis mil reais); entrada de 
R$ 25.000, (vinte e cinco mil) 
e o restante seria dividido de 
maneira a ser examinada. As 
ofertas renderam a quantia 
de R$ 13.000,00 (treze mil 
reais) que serão completados 
por empréstimo que uma irmã 
ofereceu. Na dependência do 
Senhor, pedimos aos amados 
que avaliem a necessidade 
exposta nos auxiliando com 
orações, com ofertas que 
permitam essa compra. Ou-
tras informações e contatos 
através dos telefones: (68) 
8113-3513 (Tim) – 9967 3115 
(Vivo) – 3224 8434 (Res. Oi). 
Família Missionária: Pr. Ruy 
Messias, Jane e Estevão.
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Em uma avaliação cronológica do 
Projeto Machali sob os cuidados do 
Pr. Valtair e família depois de dezoito 

meses, caminha bem. Deus tem sido misericor-
dioso com a família toda.

Adaptações à cultura, aprendizado da 
língua ao mesmo tempo em que servem ao 
Senhor. A meta deste ano que seria de auxiliar 
no pastoreio da Iglesia Bautista Galileia em 
Rancagua onde atua o missionário Jomar até 
dezembro está superando as expectativas e 
poderão até antecipar a ida para Machali onde 
falta concretizar o aluguel da casa. Claro que a 
maior possibilidade ainda é de fazer a mudança 
no início de 2016.

Quanto ao sustento financeiro, ainda há 
necessidade de complementação. O câmbio 
internacional, a mudança de saque que se 
fazia entre o ano passado e este ano (Brasil e 
Chile), a valorização do dólar contribuíram para 
uma maior necessidade de sustento familiar e 
ministerial.

Local: Gramado/Canela
Período: 8 a 10/1/2016

Preletores: Reinhold Federolf, Erich e 
Sonia Maag.

Tema: Os nomes do Eterno.
Os Nomes de Deus são uma fonte de pro-

funda revelação sobre Ele. Só podemos amar 
quem conhecemos - venha estudar os Nomes 
de Deus para conhecê-lo melhor e amá-lo ainda 
mais! Juntos, desfrutaremos de um inesque-
cível final de semana com estudos bíblicos 
intensivos, além de conhecermos as belezas 
da Serra Gaúcha e o maravilhoso “Natal Luz”.

Passeios: Gramado (Natal Luz, Lago Negro, 
fábrica de chocolate) - Canela e Nova Petrópolis 
(malhas)

Acomodação: Apartamentos luxo - até 3 
pessoas no apto. (ar, frigobar, internet, TV 
LCD). Aproveite os PREÇOS REDUZIDOS e 
o PARCELAMENTO (5x!): até 30/9: 135,00 + 

No dia 21 de Dezembro de 2014 
o obreiro Janus Nunes, que na 
época estava liderando a Igreja 

Batista Independente em Araés Cuiabá-MT 
sofreu um AVC- Acidente Vascular Cerebral 
logo pela manhã quando se preparava para 
mais um dia de trabalho. 

Janus é casado com Sheila Nunes sua fiel 
ajudadora que tem atravessado este deserto 
ao lado do amado esposo. Ele é irmão do Pr. 
Manuel Nunes que pastoreou durante vários 
anos a Igreja Batista de Araés e cunhado do 
Pr. Saffik Vicuna atual pastor da Igreja Batista 
Fundamental em Morada da Serra – Cuiabá.

O nosso amado irmão Janus Nunes já 
havia sido convidado pela Igreja Batista Inde-
pendente em Araés Cuiabá - MT para assumir 
o pastorado, para tanto a sua examinação e 
possível ordenação estava previsto para o 
mês de Fevereiro de 2015.

Mas a soberania do Altíssimo interrompeu 
esta caminhada por razoes e propósitos que 
só o próprio Deus sabem.

Ele ficou hospitalizado de Dezembro de 
2014 a Junho de 2015 seis meses dos quais 
mais de 3 deles foram na UTI sempre se ali-
mentando e respirando mecanicamente, com 
os prognósticos médicos dos mais desanima-
dores possíveis.  

Fui até Cuiabá visita-lo por duas vezes, 
uma ainda na UTI e outra já no quarto, e 
verdadeiramente o que pude ver é que nosso 
irmão Janus Nunes é um Milagre de Deus.

Ele ainda não recobrou o movimento das 
pernas, os médicos acreditam que seja por 
conta do enorme coágulo formado no cérebro 
por conta do AVC.

Ontem dia 09/09/2015 Ele sofreu uma 
intervenção cirúrgica, para retirada deste coá-
gulo, a cirurgia durou cerca de 10 horas, pois 
foi necessário abertura craniana, mas a foto 
que enviamos para o jornal de apoio e do dia 
10/09/2015, para a honra e gloria de Deus nos-
so irmão Janus já está em recuperação na UTI.

Ele foi submetido a neurocirurgia em um 
hospital particular visto que o SUS não autori-
zou a mesma, os custos desta cirurgia ficarão 
em torno de R$: 90,000 (Noventa Mil Reais). 
Já foi levantado entre uma poupança que ele 
tinha, mas apoio dos familiares e amigos algo 
em torno R$: 25.000 

Portanto meu apelo nesta matéria e que 
as nossas igrejas co-irmãs, irmãos individual-
mente que sentirem o desejo de serem ben-
ção na vida do nosso irmão, possam ofertar 
a quantia que desejarem através da Conta 
Corrente 25.710-9 Agencia 2128-8 do Banco 
do Brasil em nome de Soraia Vicuna Souza.

No Amor do Mestre: Pr. Hudson Santos 
Batista

Para maiores informações os amados 
podem entrar em contato:

Pr. Hudson Santos Batista - Igreja Batista 
Central de Dourados-MS.

(67) 3032-1177 Fixo; (67) 9925-1916 
(Vivo); (67) 8213-4545 (Tim)

Pr. Amílcar Bragança de Vasconcelos - 
Igreja Batista Central de Dourados-MS

(67) 3032-1177 (67) 8154-6501

“A incredulidade não dá um passo sem explicações prévias. 
A fé não interroga, nem calcula, simplesmente confia”.

(George Muller)

COCOS BA
O Pr. Deusvanio trabalhando 

na implantação de uma igreja 
em Cocos BA há dois anos. Ele 
está envolvido com o evange-
lismo de casa em casa, e com 
o discipulado dos irmãos que 
receberam a salvação pela 
graça, A maior parte dos que 
receberam a Cristo está firme, 
regozijando-se na liberdade 
em Cristo. Já foram realizados 
cinco batismos, e no momento 
há mais duas jovens sendo 
preparadas para o batismo. Pr. 
Deusvanio está se preparando 
para visitar as igrejas mantene-
doras e também buscar mais 
apoio complementação do seu 
sustento. Contatos pelo e-mail: 
deusvanio@hotmail.com ou 
pelo celular TIM (77) 9169-5979. 
Para correspondência: Rua 
Marcionílio F. Nunes 39 - Centro 
CEP: 47680-000 Cocos BA.

NOVA IGREJA

“Levai as cargas uns 
dos outros, e assim 

cumprireis a lei de Cristo”
(Gálatas 6:2)

Enquanto a decisão de mudança está em 
andamento, Pr. Valtair continua trabalhando 
em Rancagua em diversas frentes: Na Villa 
Galileia fazendo três visitas semanais; Na Villa 
Constanza, reunião uma vez por semana para 
discipulado; Hogar de Cristo em nova etapa 
com 18 homens convertidos e fazendo estudos 
bíblicos.

Em Machali, Pr. Valtair ministra estudos em 
quatro lições no Evangelho de João, em Villa 
Cordillera, Villa Alamo e Villa Salvador Allende.

Desde a ida para o Chile, Pr. Valtair já conse-
guiu fazer quatro visitas breves ao Brasil.  Par-
ticipou da IV Conferência de Aconselhamento 
Bíblico com o Dr. John Street, do Master College 
(EUA), em Santiago Chile.   

Com relação ao visto de permanência no 
Chile, já foi dado entrada no visto definitivo e 
estão aguardando resposta.

Para contatos com Pr. Valtair e família: E-
-mail: raquel.valtair@gmail.com ou pelo What-
sApp: 56 9 54766354.

Projeto Machali - Chile

22º Congresso Bíblico Internacional
E-mail: ione@virtuosa.com.br - www.

Virtuosa.com.br
Conta para depósitos: BRADESCO: 

Agência: 3319-7 - Conta: 6975-2.

PROGRAMAÇÃO 
APÓS O CONGRESSO 

(Opcionais: 11 a 13/1/2016)
Aproveite - fique depois do Congres-

so para conhecer as belezas da Serra 
Gaúcha:

- Parque Temático/fábrica de choco-
late, Cascata do Caracol, Minimundo, 
Snowland,

3x 135,00 (31/10, 30/11, 31/12). 
Total: R$ 540,00. Preços por pes-
soa - incluem: alojamento e refei-
ções (conforme programa). Não 
incluem extras no hotel. Preços 
válidos até 30/9/2015 - Valores e 
condições sujeitos a reajuste sem 
prévio aviso. Inscrições válidas 
apenas com comprovantes de 
depósito identificados.

Faça JÁ sua inscrição!
Ione Haake - 

Fone: (51) 3266-1174 (NET) 
ou (51) 8413-4506 (Oi).

- Lago Negro, Zoológico, Mundo a Vapor, 
Bondinhos Aéreos, Churrasco Gaúcho

- Igrejinha: lojas de fábricas de calçados
Transfer Porto Alegre-Hotel e passeios (ôni-

bus de luxo, exclusivo, fretado)
Ônibus 8 a 10/1:   até 30/9: 40,00 + 2x 40,00 

(até 31/10, 30/11) - Total: R$ 120,00
Ônibus 8 a 13/1: até 30/9: 80,00 + 3x 70,00 

(até 31/10, 30/11, 31/12) - Total: R$ 290,00
Diárias após o Congresso: R$ 115,00, com 

café da manhã (pagas ao Hotel no check-out).
Vôos: Marque suas passagens para poder 

participar de todos os passeios:
- chegada a Porto Alegre: 8/1 pela manhã 

(cedo) - retorno: 13/1 à noite. 
A hora é AGORA: reserve seus vôos enquan-

to há bons horários disponíveis!

Conheça um pouco de Gramado aqui: 
https://youtu.be/TZ9eu9Stsl8.

Comitiva do Chile no Congresso da AMI com Pr. Carlos

No dia 19 de setembro de 
2015 aconteceu a inauguração 
da Igreja Batista Nova Vida em 
Taubaté na Rua Professora Es-
colástica Maria de Jesus, 431, 
Jardim Baronesa - Taubaté - SP. 
O trabalho está sob a liderança 
do missionário estadunidense Pr. 
Eduardo Johnson. O preletor foi 
o também missionário Pr. Allen 
Johnson. Houve também uma 
programação especial para as 
crianças com o Pr. Daniel John-
son. A programação do dia 19 
contou com o apoio de músicos 
do Templo Batista Maranata de 
Londrina PR. Durante o primeiro 
mês todos os visitantes acima de 
12 anos recebe de presente uma 
Bíblia. Para entrar em contato 
e-mail: pastoreduardo@ibnvtau-
bate.com.br. Site: ibnvtaubate.
com.br ou os telefones: (12) 
3624-1733 (Fixo) e 99622-9027 
(Vivo).

PROJETO 
FARROUPILHA-RS

O missionário Marcus Vi-
nícius que está trabalhando 
na implantação da igreja em 
Farroupilha RS está recebendo 
importante apoio dos irmãos do 
Templo Batista Fundamental em 
Caxias do Sul A Igreja pastore-
ada pela Pr. Odir Santana está 
enviando todas as semanas um 
casal ou pessoas para ajudar 
nos trabalhos. Isso tem feito 
com que mais pessoa de Far-
roupilha venham às reuniões. 
Orem pela necessidade de um 
espaço maior para os cultos e 
pela salvação do povo gaúcho. 
Orem também pelo sustento da 
família missionária que está em 
apenas 55%. Pr. Marcus Vini-
cius, Ana Carolina e Benjamin. 
Contatos: (54) 8427-0328 (OI) e 
8118-9902 (TIM). Telefone resi-
dencial: (54) 3261-4365. E-mail: 
marcus-carol@hotmail.com.
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Para as conferências regionais todos 
os missionários são convidados 
a participar e os que atenderam 

ao convite e marcaram presença foram os 
pastores: Carlos A. Moraes, coordenador de 
missões, Robson Marcelo da Silva da igreja 
hospedeira, João Vasconcelos de Mococa 
SP, Ricardo Brito de Barretos SP, Joel Ribeiro 
de Porto Alegre RS e Vanderlei Borges de 
Goianésia.

Na reunião com os pastores realizada 
no sábado de manhã estavam presentes os 
pastores de Goiânia: Francisco, Marcelo, 
José Wilson, Fabiano e Silval. De Aparecida 
de Goiânia, Everton de Castro. De Catalão, 
Glauco. De Mococa, João Vasconcelos. De 
Goianésia, Vanderlei Borges. De Barretos, 
Ricardo Brito.  

Os missionários que participaram do 
evento tiveram oportunidade de visitar igrejas 
em Goiânia GO, Aparecida de Goiânia GO, 
Catalão GO e Araguari MG.

O trabalho teve início no dia 17 de 
março de 2007 como congre-
gação da Igreja Batista Bíblica 

de Florianópolis SC. No início eram cinco 
famílias e o primeiro culto contou com a pre-
sença do Pr. Ricardo Camargo e irmão José 
de Jesus. Em 2012 a igreja foi organizada 
juridicamente.

Passados oito anos o trabalho cresceu 
e foi abençoado com sede própria, o novo 
templo agora inaugurado. Atualmente a igreja 

Muitos matemáticos e físicos 
estudaram as propriedades da 
parábola, como Arquimedes, 

Galileu Galilei e Isaac Newton. A parábola é o 
lugar geométrico dos pontos que equidistam 
de uma reta r, chamada diretriz, e um ponto 
F, chamado de foco. Vários movimentos e 
objetos do nosso dia a dia tomam a forma de 
parábola, como o arremessar de uma bola de 
basquete, o tiro de meta batido por um goleiro 
de futebol, a acrobacia de um golfinho, os 
faróis dos automóveis, o espelho dos telescó-
pios, as antenas parabólicas e etc. Nós temos 
uma diretriz, o nosso Deus, criador dos céus 
e da terra, e um foco, Jesus Cristo, ele é o 
nosso mediador. Eles são únicos, pois assim 
está em I Timóteo 2.5, e nós que temos o 
Espírito Santo, estamos ou deveríamos estar 
equidistantes Deles, pois fazemos parte do 
seu corpo, somos a Sua igreja.

Juntos, formamos uma parábola e atingi-
mos um máximo quando estamos alinhados 
com Deus e Jesus Cristo. O nosso foco não 
é o nosso pastor, estes que estão ficando so-
brecarregados porque muitos estão vivendo 
fora da parábola e não tem forças para voltar 
sozinhos. Nosso inimigo, a falsa diretriz, tenta 
a todo momento nos definir de outras formas, 
jogando seus dardos inflamados e andando 
como um leão que ruge procurando alguém 
para devorar. Mas estamos definidos de for-
ma perfeita, e assim como as ondas de rádio 
e luz quando refletidas nas antenas parabó-
licas são direcionadas para o foco a fim de 
se obter a captação do sinal, esses dardos, 
uma vez que estamos em Jesus Cristo, serão 
apagados quando direcionamos para Ele. 

Confie no Senhor de todo o teu coração 
e não se apoie em seu próprio entendimento, 
vigie e seja sóbrio, tome toda a armadura de 
Deus para na hora oportuna sair vitorioso em 
Cristo. Encha o seu coração do verdadeiro 
amor, o amor que nunca acaba, e lance fora 
todo o medo, angústia e ansiedade. Tema 
somente ao Senhor, Nele você estará seguro 
e longe das armadilhas da morte. Busque 
com todas as forças a verdade, lendo-a, 
meditando e orando, depois disso o Espírito 
Santo lhe ensinará o que fazer. Otimize a 
sua Fé para então chegar ao vértice, o ponto 
máximo, e todas as suas necessidades serão 
supridas por Deus através do verdadeiro e 
único foco, Jesus Cristo. 

Alessandro Monteiro, 
Mestre em Matemática, 

Membro da Igreja Batista em Dom Pedro 
– Manaus - AM

“Fidelidade a Deus é a nossa primeira obrigação em 
tudo que somos chamados a fazer a serviço do evangelho”.

(Iain H Murray)

Continuação da página 1

Deus, Jesus 
Cristo e a Igreja: 

A Diretriz, 
o Foco e 

a Parábola

PRÓXIMAS CONFERÊNCIAS
A próxima conferência regional da AMI 

está confirmada para Manaus AM nos dias 
13 a 15 de novembro de 2015 tendo como 
hospedeira a Igreja Batista Bíblica Manancial 
sob a liderança do Pr. Edilson José Pereira 
de Araújo.

Estarão presentes diversos missionários 
da AMI, inclusive os que atuam na região 
Norte, Pr Josué Amaral e Pr. Moisés Go-
mes. O preletor das duas noites será o Pr. 
Fernando César Martins de São Carlos SP. 
O presidente da AMI, Pr. Renato Sá Barreto 
Neto também se fará presente. 

Para 2016 já está marcado para o mês de 
março uma Conferência Regional em Fortale-
za CE na Igreja Batista Fundamental Cristo é 
Vida sob a liderança do Pr. José Nogueira. A 
data ainda está para ser confirmada.

Estamos planejando realizar muitas 
conferência em 2016 em todas as regiões 
do Brasil.

Conferências Regionais da AMI

conta com onze famílias sendo 29 membros 
e com uma frequência média de 50 pessoas. 

A Igreja Batista Bíblica em São Lourenço 
do Oeste ainda não tem um pastor e, por-
tanto, o Pr Moises Damázio continua sendo 
o responsável interinamente. Mas devido à 
distância, mais de 600 km, ele não consegue 
ir com muita frequência e por isso, um casal 
de seminaristas, Anderson e Greyce tem 
ajudado durante alguns finais de semana. 

A Igreja tem feito vários trabalhos com 

Inauguração da Igreja em 
São Lourenço do Oeste

novas pessoas que 
chegam, ensinando a 
Palavra com estudos 
bíblicos nos lares, Es-
cola Bíblica Dominical 
aos domingos pela 
manhã, além dos cul-
tos regulares de quar-
ta e domingo à noite.

Na parte física, 
falta acabamento nas 
salas de EBD no tér-
reo e o forro na nave 
que fica no pavimento 
superior.

MANAUS AM
Temos avançado em mais uma 

etapa de nosso projeto. Em julho 
e agosto confiamos aos obreiros 
locais, as duas congregações que 
até aqui ajudamos com pregações, 
treinamentos para professores, 
conferência missionária, encontro 
de casais e adolescentes, projetos 
evangelísticos, e a implantação 
da Promessa de Fé nas duas. 
Houve conversão de três adultos 
e um jovem. O projeto missionário 
“Grande Manaus” no momento pode 
ser resumido da seguinte forma: 
Nossa residência está fixada em 
Manaus, base para os treinamentos 
e viagens. A divulgação da visão do 
projeto e a captação de obreiros 
para compor a equipe de apoio já 
estão em andamento. A equipe será 
formada por liderança ribeirinha e ci-
dades do interior para a organização 
de igrejas. Os lugares são distantes 
e precisamos de uma equipe para 
revezamento. Já temos lugares 
e obreiros contatados esperando 
nossa ajuda. Atuamos em diversas 
oportunidades de evangelismo e 
cooperação com projetos e missio-
nários para a implantação de mais 
igrejas, isso nos ajuda a entender 
mais ainda as necessidades e cos-
tumes locais e fortalece nossa visão 
para a implantação e revitalização 
de igrejas. Depois de um ano e meio 
podemos dizer que temos, não um, 
mas dois lugares disponíveis para a 
base e o treinamento: a Igreja Batista 
Regular a qual desde agosto estou 
ajudando na sua revitalização como 
pastor interino, e que também se dis-
pôs a ceder suas instalações para ser 
base de apoio e treinamentos para o 
projeto citado e a Igreja Batista em 
Dom Pedro que tem dado um tre-
mendo apoio a nossa família desde 
nossa chegada. Peço que louvem a 
Deus conosco e intercedam para a 
formação de uma boa equipe e pelas 
viagens. (Pr. Josué Amaral da Silva).

PROEFE

Pr. Renato - Pres. da AMI Pr. Marcelo, Agnes, Patrícia e Pr. Carlos

Continuação da página 1

A construção faltando acabamento

Pr. Moises Pr. Ricardo Pr. Marcelo

Este ano o PROEFE equipe de 
evangelismo de impacto da Igreja 
Batista Esperança de São Paulo SP 
sob a liderança do Pr. Sérgio Moura 
completa 10 Anos e de 04 a 07 de 
Junho de 2015 realizou seu trabalho 
na cidade de Birigui SP, no Templo 
Batista Independente Adonai sob a 
liderança do missionário Pr. Geraldo 
de Oliveira. Birigui é uma das princi-
pais cidades do Oeste paulista, fica a 
550 km de São Paulo e tem cerca de 
109.000 habitantes. Pr. Geraldo está 
em Birigui desde 2012. Casado com 
Rosana, têm três filhos: Ualan, Mi-
chele e Jonas. O PROEFE realizou 
um trabalho de três dias de evange-
lismo e visitação em 380 casas com 
várias conversões. Contatos com 
Pr. Geraldo: Caixa Postal 18 - CEP 
16200-970 - Birigui SP. Telefones 
(18) 99765-4271 (Vivo); 98103-6180 
(Tim); E-mail: pr.geraldodeoliveira@
hotmail.com.
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Ao retornarem para o Brasil, alguns 
membros da MNTB, percebendo 
a necessidade de melhor preparo 

para missionários que pretendiam evangelizar 
os povos indígenas, tomaram a iniciativa de 
começar o Instituto Bíblico Peniel em 1956. 
Desde o início o Pr. Carlos Taylor participava 
como professor. Como resultado desse seu 
envolvimento, teve que mudar-se com sua 

As dinâmicas instrutivas ficaram 
com a direção de Helenice e Suely 
Rosângela dos Santos. As crianças 

ficaram sob o comando de Jéssica Perez. Um 
momento inédito, o Momento Alegria feito com 
carinho pela Angelita, surpreendendo quatro 
irmãs: Almirene, Josefa, Marizete e Izabel 
Guarnieri, representando todas as mulheres 
participantes nos encontros, bem como, todas 
atuantes em suas igrejas. O momento missio-
nário sob a direção de Naysi Vilas Boas Gomes 
abençoou a família do Pr. Agnaldo Araújo e 
Daleth Araújo.  

Para finalizar, a palestra selou a programação 
de uma maneira toda especial na pessoa da irmã 

A rotina moderna, a falta de tem-
po tem transformado a vida de 
homens e mulheres, o que era 

prioridade há alguns anos hoje está no final 
da lista, uma menina tinha como prioridade 
em sua vida casar e ter filhos, os meninos 
eram ensinados a trabalhar para sustentar 
suas famílias, famílias que eram bem mais 
numerosas, os casais bem jovens se casa-
vam e tinham famílias grandes e passavam 
grande parte de suas vidas trabalhando para 
criar seus filhos.

Hoje as jovens tem como prioridade uma 
carreira, acabam assim se casando mais tarde, 
e as famílias agora são bem menores, no máxi-
mo dois filhos por casal, sabemos que estudar e 
ter uma carreira não tem nada de errado, mais 
nesta luta muitas prioridades da família tem sido 
esquecidas, são casas bem confortáveis, são 
mesas bem mais fartas, mais nestas mesas os 
jantares são solitários, e em cada quarto desta 
casa se escondem pessoas tristes, adolescen-
tes problemáticos, casais em crise.

Precisamos voltar nossos olhos para a 
Palavra de Deus, escutar o conselho do nos-
so Salvador, Jesus falou com seus discípulos, 
nos alertando que as nossas prioridades de-
vem ser voltadas para o reino de Deus, que 
na nossa rotina o mais importante é fazer a 
vontade de Deus.

Olhando para o mundo ao nosso redor, 
podemos ver que os homens tem como 
prioridade seus desejos, o poder sem limites, 
poucos se preocupam com os outros seres 
humanos, muros tem sido erguidos, campos 
onde famílias tem sido abandonadas, tudo 
isto acontece diante dos nossos olhos, mais 
pouco ou nada tem sido feito, porque vivemos 
dias de extremo egoísmo, novamente os con-
selhos do nosso Deus em sido esquecidos.

Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo 
o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo 
o teu entendimento, e de todas as tuas forças, 
este é o primeiro mandamento. E o segundo 
semelhante a este é: amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. Não há outro mandamento 
maior do que estes. Marcos 12: 30 e 31

Quem ama a Deus terá como prioridade 
obedecer os seus mandamentos, então mes-
mo que seja difícil, mesmo que nos cause 
perda vamos amar o nosso semelhante, e 
este amor vai nos levar a falar de Jesus, vai 
nos levar a orar e contribuir para missões.

A prioridade da vida de um crente deve 
ser servir, quem busca primeiro o reino de 
Deus será um jovem compromissado em 
obedecer, vai se preparar para ser um esposo 
amoroso, uma esposa ajudadora, quando 
jovens que buscam a Deus se casam vão 
formar uma família verdadeira, onde a priori-
dade não será acumular bens materiais, mais 
acumular amor, carinho e sabedoria.

Deus deseja as primícias de nossas vidas, 
quando for fazer uma lista de prioridades 
comece sempre por entregar a Deus sua 
vida, seus sonhos, suas habilidades, com 
Deus em primeiro lugar na sua vida todo resto 
será feito com amor e generosidade, porque 
amar a Deus em primeiro lugar é obedecê-
-lo em tudo.

E eis que agora eu trouxe as primícias 
dos frutos da terra que tu, ó Senhor me des-
te. Então porás perante o Senhor, teu Deus, 
e te inclinarás perante o Senhor, teu Deus. 
Deuteronômio 26:10.

“Deus tinha pedido a Abraão a coisa mais preciosa em sua vida…
não era Isaque que Deus queria, mas Abraão”.

(J. Oswald Sanders)

Prioridade
“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e 

sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas”. Mateus 6:33

CABO VERDE
Dia 18 de setembro o missio-

nário de apoio Omar de Carvalho 
e sua esposa Maria partiram para 
mais uma jornada em Cabo Verde, 
África, por 4 meses. A construção 
de sua casa em Buritama está 
adiantada, faltando ainda forrar, 
pintar e construir a garagem. Na 
volta dará continuidade. Ele pede 
oração pela liberação da construção 
da igreja de Birigui SP onde está o 
missionário Geraldo. Omar preten-
de dará apoio também em Birigui.

CAMPO GRANDE MS

o Pastor e professor Tadeu Salgado e a neta do 
Pr. Taylor, Lenita Templeton.

Depois do falecimento do esposo, Dona 
Cora ainda morou 15 anos em Jacutinga MG, 
até que o seu genro e a filha (Daniel e Beth Ann 
Templeton) a convidou para morar numa nova 
casa junto ao Instituto Bíblico Peniel aonde 
ela tem mantido o ministério de intercessão e 
desafio por mais de 10 anos. Desde o dia 18 de 
julho deste ano, ela está precisando de cuidados 
intensivos mesmo em casa, sendo cuidada pela 
família. Ela tem insuficiência cardíaca e insufi-
ciência pulmonar, além de ser hipotensa, o que 
não permite que esteja muito tempo sentada.  

A Família Taylor, 
uma dádiva de Deus 

para o Brasil

Continuação da página 1
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Trigésimo Segundo Encontro de Mulheres

Cida Lima, da Igreja Batista Bíblica de Embu Gua-
çu, sob o tema “Impactadas pelo amor de Deus”.

Através deste trabalho, ficou a certeza de 
que muitas vidas foram impactadas com a 
mensagem do evangelho. A programação foi 
encerrada com uma comunhão maravilhosa com 
comes e bebes preparados com muito carinho. 

Enfim, mais um encontro que logo que termi-
nou colocou a equipe toda em prontidão para a 
preparação do próximo, que será realizado em 
18 de setembro de 2016. 

União Feminina Missionária Unidas de Sião
Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa

São Bernardo do Campo SP

família em 1959. 
Depois de dez anos dedi-

cando-se quase que exclusi-
vamente ao ensino, em 1969 
Carlos e Cora passaram a 
trabalhar na divulgação da 
obra missionária entre as 
igrejas por tempo integral.  
Moravam na cidade de Jacu-
tinga MG e viajavam por todo 
o território nacional. Deus 
levantou centenas de candi-
datos para a obra missionária 
os quais foram treinados nos 
três Institutos da Missão: Em 
Peniel, Jacutinga MG (o curso 
Bíblico), em Shekinah, Rio 
Brilhante MT (o curso Missio-
nário) e em Vianópolis, GO (o 
curso Linguístico).  

O casal Taylor trabalhou 
incansavelmente entre as 
igrejas até a morte do Pastor 
Carlos Taylor em um acidente 
fatal ocorrido no dia 11 de no-
vembro de 1989.  No mesmo 
acidente faleceram, também, 

Dona Cora Taylor ainda 
reside em Peniel, com a 
filha Carleen e seu marido 
Ken Newton. Beth Ann e o 
esposo Daniel Templeton 
também moram em Peniel. 
Calvin está em Tennes-
see, EUA com a esposa 
Gwen Taylor. Hudson mora 
em Santa Cruz Cabrália, 
BA com a esposa Raissa 
Taylor.

Sem sombra de dúvida, 
a Família Taylor foi uma 
dádiva de Deus para o 
Brasil. Nossa gratidão a to-
dos os membros da família 
Taylor: Carlos (Carl) Taylor, 
Cora Katrine Taylor, Car-
leen Joy Taylor (Newton), 
Calvin Lee Taylor, Beth 
Ann Taylor (Templeton) 
e Hudson James Taylor. 
Estendemos a nossa gra-
tidão a todos os demais 
familiares que continuam 
o legado de Deus.

As informações para esta matéria nos foram enviadas por Carleen Newton.
 Seu e-mail é: Carleen_newton@ntm.org

Comemoração dos 
100 anos de Cora Taylor

Chegada ao Brasil
no DC-3

Família Taylor

Cora Taylor

No Mês de Julho, o pastor 
Ricardo de Oliveira Leite, mis-
sionário em Campo Grande MS 
completou 50 anos de idade num 
clima de muita alegria com uma 
bela homenagem por parte da 
Igreja que lembrou momentos 
maravilhosos nos seus 25 anos 
de ministério, dos quais 21 estão 
sendo dedicados no Estado do 
Mato Grosso do Sul! As aulas do 
Instituto Batista Filadélfia con-
tinuam a todo vapor com nove 
alunos sendo que sete deles irão 
se formar no final de 2015. Pr. 
Ricardo e a igreja tem dado apoio 
a ONG da irmã Marly. Todos os 
sábados há oportunidade para 
pregar a Palavra de Deus ao ar 
livre nas proximidades da igreja 
com média de 20 pessoas. Houve 
a conversão do senhor Guilherme 
que é morador de rua e alcoólatra 
e agora outros moradores de rua 
têm procurado a igreja buscando 
apoio para a sua reabilitação. 
Outra boa notícia foi a compra do 
terreno em uma ótima localidade, 
de fácil acesso, e próximo das 
pessoas que frequentam a Igreja. 
O custo foi de R$ 73.000,00 numa 
região onde os terrenos estão 
avaliados em R$ 120.000,00. Pr. 
Ricardo tem seguido a proposta 
de seu projeto desde que chegou 
a Campo Grande: 1. Evangelizar 
Pessoas; 2. Formar Novos Obrei-
ros; 3. Consolidar – Buscando a 
Maturidade da Igreja; 4. Implantar 
Um Novo Trabalho no Tempo e 
Propósito de Deus. Orem pelo Pr. 
Ricardo e sua esposa Ruth Leite.

FAMÍLIA FONSECA
Pr. Geraldo e sua esposa Ileta, 

servindo a Deus na Região Andina 
da Colômbia tem colhido frutos 
para a glória do Senhor. O povo 
colombiano está sendo salvo e 
crescendo devido ao discipula-
do, especialmente em Bogotá e 
Região Metropolitana. Foi dado 
início ao trabalho com os jovens 
e em setembro mais um batismo 
foi realizado. O local para os cultos 
está pequeno e o missionário Ge-
raldo está trabalhando para obter 
a Personería Jurídica, legalização 
da igreja perante as leis do país. 
Orem para que a nova igreja tenha 
condição de construir seu templo. 
Há necessidade de mais obreiros 
na Colômbia. Orem por isso.
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Samuel começou 
a pregar com 11 
anos de idade. 

Aos 15 passou a pregar 
com frequência. Com 21 
anos mudou-se para Gar-
ça onde trabalhou com 
evangelismo em escolas, 
liderando congregações e 
dando aula na escola do 
Orfanato Alpha e Ômega. 

Em 2003 foi ordenado 
ao ministério pela Igreja 
Batista do Centro sob a 
liderança do pastor Odali 
Barros onde trabalhou por 
seis anos como pastor de 
Jovens e liderando a mú-
sica. Em 2009 assumiu o 
pastorado da Igreja onde 

Sempre é benção poder reunir mulheres 
para uma tarde de comunhão, louvor e 
aprendizado da Palavra de Deus. No 

dia 12 de Setembro mesmo sendo uma tarde 
bem fria, mais de 80 mulheres se reuniram na 
Igreja Batista Esperança, uma tarde abençoa-
da onde tive o privilégio de falar sobre o tema: 
Mudando Minhas Prioridades, nestes tempos 
em que as prioridades das pessoas tem sido 
bem egoístas, refletimos que na vida da mulher 
cristã a prioridade deve sempre ser o Senhor.

Além das irmãs da igreja tivemos a presença 
de muitas visitantes de outras igrejas e também 
mulheres não salvas que ouviram os louvores, 
os testemunhos, e o convite a aceitarem Jesus 
como Salvador e depois da reunião todas foram 
convidadas para uma delicioso chá servido 
pelas irmãs com todo carinho.

Que Deus continue abençoando este 

“Deus, escolheu amar as pessoas… Cristo não morreu 
apenas por algumas propostas, mas por pessoas… Ele amou 

a nós, não ao que é nosso”. (Thomas Goodwin)

Lava-rápido 
para a Igreja

Mas acabei de lavar!” Um dos 
desafios de morar em um sítio 
é a constante necessidade de 

se lavar o carro. Quando o tempo está seco 
o problema é a poeira; quando está choven-
do, a lama. Se queremos sair de casa, fica 
patente a necessidade de constantemente 
lavar o carro.

A Igreja de Jesus Cristo tem um desafio 
semelhante ao dirigir pela estrada deste 
mundo. Infelizmente, a poeira e a lama do 
pecado ainda grudam em nós, que um dia 
fomos salvos pela graça de Cristo. Vemos 
crentes que não se portam como tais, igre-
jas acovardadas diante do avanço do mal, 
pastores que pregam suas próprias ideias 
e opiniões. Necessitamos urgentemente de 
um “lava-rápido” para a igreja - um meio em 
que possamos ser transformados, constante-
mente, em nossas atitudes e ações, a fim de 
sermos mais parecidos com Jesus. 

Onde encontrar? Em Efésios 5.22-33, 
Paulo exorta os maridos e esposas a vive-
rem em harmonia como casal, apresentando 
como modelo o relacionamento entre Cristo 
e a Sua noiva, a Igreja! Paulo demonstra 
como Cristo lava e embeleza a Igreja. Veja 
os versículos 25 a 27: “Cristo amou a igreja e 
entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a 
purificado pelo lavar da água mediante a pa-
lavra, e para apresentá-la a si mesmo como 
igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou 
coisa semelhante, mas santa e inculpável.” 

Nós procuramos um mero “lava-rápido”, 
mas Cristo nos oferece um “Dia de Noiva”. 
Para este tratamento de beleza, Cristo nos 
presenteia com a Sua Palavra. Apenas a clara 
explicação e aplicação da Bíblia pode nos 
manter puros em meio a lama deste mundo! 
Ela nos aponta as áreas em que ainda pre-
cisamos crescer e aponta para Cristo, como 
Aquele que nos dá tudo que precisamos para 
uma vida de piedade (2 Pedro 1.3). O resul-
tado será visto em nossos lares, amizades, 
entretenimento e trabalho. 

Se queremos que a nossa Igreja esteja 
preparada para a chegada do Noivo, precisa-
mos nos dedicar ao ensino e encorajamento 
mútuo na Palavra (Colossenses 3.16). Se 
queremos que as igrejas do nosso Brasil 
sejam transformadas, precisamos que os 
seus púlpitos Preguem a Palavra!  Vamos 
orar para que mais pastores renovem este 
compromisso! 

David Merkh, Jr.
Ministério Pregue a Palavra

“

FAMÍLIA MOREIRA
Pr. André Moreira juntamente 

com a esposa Marlete e os filhos 
Duda e Ester, neste semestre estão 
ajudando no lar para filhos de missio-
nários em Manaus (Puraquequara). 
Em maio a filha Duda foi passar suas 
férias na aldeia entre os Kaxinawás 
e retornaria para o lar no início de 
agosto. Uma semana antes de levar 
a Duda para Rio Branco para voltar 
para o lar, a liderança da Missão No-
vas Tribos do Brasil, lhes comunicou 
da necessidade da família Moreira 
ajudar neste semestre no lar para 
os filhos de missionários devido a 
algumas emergências de saúde, 
onde que algumas famílias de mis-
sionários que trabalhavam neste mi-
nistério precisaram sair, com isso fal-
taram obreiros. Como as suas filhas 
estavam ali foram designados para 
dar apoio. No próximo ano estarão 
retornando para o Acre entre o povo 
Kaxinawá. O trabalho Kaxinawá não 
está sendo tão afetado, pois há uma 
equipe e os casais Adriano e Tâma-
ra, Henrique e Raquel continuam lá 
dando continuidade no ministério. 

IV CONFERÊNCIA

Continuação da página 1

Pastor Samuel Pereira de Lima 
rumo a Vancouver no Canadá

cessidades. Fez todo o 
processo de inscrição 
e foi aprovado pela fa-
culdade que está em 
Vancouver no Canadá.

Para esse Mestra-
do, Pr. Samuel deverá 
permanecer pelo menos 
três anos fora do Brasil. 
Ao retornar ao Brasil 
tem três projetos que 
pretende desenvolver: 
Primeiro - Plantação de 
Igrejas. Segundo - Criar 
uma rede de pastores 
e plantadores para dar 
apoio, treinamento, reti-
ros e conferencias. Ter-
ceiro - Criar um projeto 
social chamado Soul 

está até hoje. Além disso Pr. Samuel tem tra-
balhado com conferencias, acampamentos e 
com o Seminário Batista Caraguá, traduzindo, 
pregando e ajudando na organização desses 
eventos.

Pr. Samuel tem trabalhado também como 
professor de inglês e ao mesmo tempo sempre 
esteve em busca de uma oportunidade para 
aperfeiçoar seus conhecimentos teológicos 
através de uma pós graduação. Com esse 
intuito sempre procurou fazer contatos, escre-
ver, e planejar para o futuro. Foi então que um 
amigo lhe indicou o Seminário Regent College 
que se encaixou exatamente com as suas ne-

Create com o propósito de ajudar pessoas e 
comunidades a descobrirem seus potencias e 
serem produtivos. Esse projeto acontecerá em 
parceria com igrejas locais.

Esse é um passo que Pr. Samuel disse 
estar dando pela fé depois de muito tempo de 
preparação, oração, busca de conselhos e re-
flexão. Ele irá precisar de apoio para a compra 
das passagens, mantenedores e intercessão. 
Para ofertar a ele: Banco Santander - Ag.3775

C/C 01001644-6 em nome de Samuel 
Pereira de Lima. Para entrar em contato com 
ele: E-mail: prsamuelplima@hotmail.com ou no 
Facebook: Samuel Pereira de Lima.

Pr. Samuel e família

ENCONTRO DE MULHERES
IGREJA BATISTA ESPERANÇA

ministério de mulheres, que tem trabalhado 
para ajudar, aconselhar e levar mulheres a 
conhecerem Jesus como Salvador e Senhor 
de suas vidas.

(Nancy Felix Fragoso)

Nos dias 23 a 25 de outubro de 
2015 a Igreja Batista Esperança de 
São Paulo, capital, sob a liderança 
do Pr. Sérgio Moura realizará a IV 
Conferência Missionária Anual. Este 
ano o preletor será o Pr. Rômulo We-
den Ribeiro do Templo Batista Mara-
nata em Ribeirão Preto SP e o tema: 
“Missões: Este é o tempo”. Durante 
os cultos haverá apresentação de di-
versos missionários e seus projetos. 
Todos os missionários apoiados pela 
igreja são convidados a participar 
como nos anos anteriores. Para 
contatos com o coordenador, irmão 
Paulo Rodrigues use o e-mail: paulo.
grodrigues@hotmail.com.

PIUMHI MG
O trabalho em Piumhi completou 

três anos no final de agosto e o pas-
tor Luiz Miguel já conseguiu concluir 
a construção do local de cultos. Falta 
acabamento, pois concluiu apenas 
as paredes, cobertura e iluminação 
provisória. Deu para comemorar o 
aniversário da igreja. O pregador foi 
o Pr. Jefferson Quevedo Soares, que 
é missionário na Índia e abordou o 
tema “A Missão da Igreja é Missões!”. 
Além das pregações, ele e sua espo-
sa Épi testemunharam do trabalho na 
Índia. As três noites de conferência 
foram uma grande bênção, os irmãos 
ficaram bem animados e desafiados 
para participar ainda mais da obra 
missionária. Todas as noites os 
cultos contaram com visitantes e 
irmãos das igrejas da região. No sá-
bado estavam presentes mais de 80 
pessoas. O alvo agora é terminar a 
construção do local de cultos. Orem 
por Piumhi, pelo Pr Luiz, pela sua 
esposa Débora e pelas filhas Agnes 
e Annelise. Mais informações: Tele-
fones e WhatsApp:  Pr. Luiz Miguel 
(37) 8831-9792 (Oi) e Débora (37) 
8831-8875 (Oi). Visite o Blog: http://
diamanteseternos.blogspot.com/; E-
-mail: prmiguelgianeli@hotmail.com.   
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8 Espaço Final
Nos dias 10 a 13 

de novembro de 
2015 acontecerá 

em Caraguatatuba SP no 
Hotel Mar, a Terceira Con-
ferência Pastoral Timóteo & 
Barnabé – Instrução + En-
corajamento. O evento que 
acontece a cada dois anos é 
uma realização da Igreja Ba-
tista Caraguá sob a liderança 
do Pr. Alex Hensley.

São convidados a partici-
par da conferência, além de 
pastores e missionários, di-
áconos, seminaristas, jovens 
e todos os irmãos e irmãs 

No dia 19 de 
setembro de 
2015 acon-

teceu o culto de ações 
de graças pelo primeiro 
Aniversário da Socieda-
de de Homens da Igreja 
Batista Teresópolis em 
Porto Alegre RS, sob a 

Primeiro Aniversário

liderança do Pr. José Nilton 
Vieira. Esteve presente um 
bom número de homens das 
igrejas co-irmãs juntamente 
com os seus pastores. O 
preletor foi o Pr. Jeremias 
Cavalcante, da Igreja Ba-
tista Bíblica Fundamental 
no Bairro Restinga Nova. O 

tema foi: “Homens Notáveis”, 
baseado na vida de Timóteo.  
Foi uma grande Benção! 
Para contatos:

E-mails: j.niltonviera@
bol.com.br; Telefones: 3517-
5395 e celular 8529-6396. 
Av. Nonoai, 247 - Nonoai - 
Porto Alegre RS.

Terceira Conferência Pastoral de Caraguatatuba
que se interessam 
pela evangelização 
do Brasil. Haverá 
programação espe-
cial para as mulhe-
res e trabalho de 
berçário.

O Hotel Mar fica 
no centro de Cara-
guatatuba nas pro-
ximidades da praia 
e tem: TV a cabo; 
Ar condicionado; 
Ventilador de teto; 
Monitoramento 24h; 

e Saída com portão eletrônico; 
Frigobar em todos os aptos; In-

ternet Banda Larga em 
todos os aptos; Telefone 
em todos os aptos. (In-
terno); Estacionamento 
com segurança 24hs; 
Excelente Infra Estrutu-
ra; Piscina e Restauran-
te. O hotel fica na Rua 
São José dos Campos, 
159 - Centro. Para co-
nhecer mais o hotel e 
conhecer a localização 
visite o site: www.hotel-
mar.com.br. 

Os preletores serão: 
Dr. Jim Perdue, Pr. Mike 
Dorough e Dr. David 
Grantham todos dos 
Estados Unidos.

O investimento será 
de R$ 250,00 para pes-
soas a partir de 12 anos. 
De 9 a 11 anos, R$ 
150,00. De 5 a 8, R$ 
100,00 e de 0 a 4, R$ 

50,00. Veja mais detalhes 
na Ficha de Inscrição.

Para fazer a inscrição: 
Deposite na conta BRA-
DESCO Agência 1612-8 – 
Conta Corrente 1003414-0 
em nome de Barbara Alaini 
Hensley e envie o compro-
vante do depósito bancário 

mais a Ficha de Inscrição 
para: Pr. Alex Hensley, Rua 
Salatiel Gonçalves de Cas-
tro Filho, 50 - CEP 11672-
170 Caraguatatuba SP ou 
escaneado por e-mail: aj-
caragua@gmail.com. Infor-
mações pelo telefone: (12) 
3888-4189.

Acesso ao hotel somente 
com identificação; Entrada 


