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Primeiro, o povo ju-
deu retornou com 
Moisés, depois de 

400 anos no Egito. Depois, 
Deus levantou Esdras, Zoro-
babel e Neemias para guiar o 
povo de volta, após os exílios 
assírio e babilônio. O terceiro 
renascimento veio em maio 
de 1948, quando o Estado 
de Israel nasceu depois de 
1.900 anos de dispersão.

O restabelecimento de 

No capítulo 24 do 
evange lho  de 
Mateus, depois 

A família e a Igreja, 
são instrumen-
tos de Deus para 

transformar vidas, juntos 
eles tem o poder de impactar 
toda uma geração. A OANSE 
DO BRASIL tem procurado 
no decorrer dos anos, atra-
vés de um programa comple-
to, ser uma ferramenta que 
serve e abençoa Família e 
Igreja, Pais e Líderes.

Nos últimos anos, temos 
sonhado com esta Confe-
rência Nacional, um grande 
encontro de pessoas que 
amam as crianças e jovens, 
e Deus nos abençoou com 
a possibilidade termos o Dr. 
Tedd Tripp e sua esposa 
Margy Tripp, como preleto-
res, falando sobre o tema ba-
seado em um de seus livros, 

O Israel Moderno - Uma realidade profética
James A. Showers

1ª Conferência Nacional Oanse
DE 19 A 21/02/2016 EM GOIÂNIA GO E DE 26 A 28/02/2016 EM BRASÍLIA DF
“Quem muda uma vida, muda uma geração” 

(AD)

“Pastoreando o Coração da 
Criança”. Tenho certeza que 
será uma grande benção 
para você, sua família e sua 
igreja.

Hoje temos no Brasil 140 
igrejas utilizando o programa 
OANSE. Alcançamos sema-
nalmente aproximadamente 
9.000 crianças, que memo-
rizam versículos, escutam 
histórias bíblicas e se diver-
tem muito, e, principalmente, 
conhecem do Evangelho 
da Graça, que transforma 
vidas. Temos testemunhos 
de muitas pessoas que par-
ticiparam da Oanse em suas 
igrejas, que hoje são pais 
e líderes que entendem o 
valor de investir na vida das 
crianças.

Queremos a lcançar 

mais. Ainda existem mui-
tas crianças que não co-
nhecem o amor de Deus. 
A OANSE, tem o objetivo 
de abençoar a família e 
a igreja. Se você ama 
crianças, participe de 
nossa 1ª Conferência 
Nacional e seja edifi cado 
através das palestras. 
Conheça pessoas que 
tem investido a vida em 
vidas, e conheça como 
o Programa Oanse pode 
impactar sua Família e 
Igreja.

PRELETORES:
Dr. Tedd e Sra. Margy Tripp estão no ministério há 43 

anos. São escritores e palestrantes nos EUA e em diversos 
países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. O casal tem 
três fi lhos adultos, que são casados com cônjuges que eles 
consideram como seus próprios fi lhos, e têm nove netos.  

Pr. Samuel Souza
Diretor Executivo Nacional Oanse

Inscreva-se pelo site: www.conferencianacionaloanse.org.br

Tedd e Margy Tripp

Israel tem uma economia 
em plena expansão e está 
prosperando, enquanto a 
maioria dos países luta com 
dificuldades. Certamente 

que está longe de ser per-
feito. Porém, quando visito o 
país, percebo a mão de Deus 
trabalhando, reconstruindo a 
nação judaica e protegendo-

-a de seus inimigos. No 
decorrer dos anos, temos 
visto as vitórias notáveis de 
Israel contra as disparidades 
do tamanho de Golias. A 

genialidade israelense lidera 
o mundo em tecnologia e 
ciência, e sua assistência 
humanitária não fi ca atrás de 
ninguém. Continua na pág. 4

Israel, historicamente único, 
não deveria ser surpresa para 
nós porque Deus prometeu: a 
menos que o Sol, a Lua e as 
estrelas desapareçam, o povo 
judeu vai permanecer uma 
nação (Jr 31.35-36).

Atravessar Israel hoje e 
ver como essa pequenina 
nação se desenvolveu em 
uma sociedade moderna em 
pouco mais de meio século 
é uma experiência tremenda. 

Os jovens das 
igrejas batistas 
fundamentalis-

tas da região de Ribeirão 
Preto SP tem um com-
promisso entre si todos 
os anos na temporada de 
páscoa. Aproveitando o 
feriado da sexta-feira a 

TEMPORADA DE PÁSCOA DIAS 25 A 27 DE MARÇO
MBAM - Missão Bra-
sileira de Apoio aos 
Missionários realiza 
o Acampamento de 
Jovens com uma 
programação dife-
renciada a cada ano.

Reserve já em 
sua agenda, pois logo no iní-
cio de janeiro as inscrições 
estará abertas. Vamos fazer 
uma divulgação mais ampla 
visando alcançar todas as 
igrejas. O tema e preletor 
estão sendo definidos. O 
restante você já sabe... Ore 
e planeje participar.

Acampamento de 
Jovens Maanaím 2016

A Europa em tempos de pré-tribulação
Roberto Kedoshim | Missionário na Europa

das diversas censuras e 
advertências do capítulo 
anterior, Jesus começa a 

descrever aquilo que se 
convencionou chamar de 
fi nal dos tempos. O Mestre 
falou da grande tribulação, 
do Seu retorno e da impor-
tância de mantermos-nos 
vigilantes. Mas enfatizou, 
principalmente, que nada 
disso se daria sem que antes 
viesse um aviso. Aviso este 
que Ele próprio denominou 
de “princípio das dores”.

O que se vê hoje, no 
mundo como um todo e na 
Europa em particular, são os 
sinais evidentes de que este 
princípio está em curso. “Por 
se multiplicar a iniquidade, 

o amor de muitos esfriará”, 
registrou Mateus no versí-
culo 12 do capítulo citado. 
“De quase todos”, diz outra 
versão.

Warren W. Wiersbe, no 
seu Comentário Bíblico Ex-
positivo demonstra que o 
caos mundial predito pelo 
Messias “sugere que casa-
mentos, famílias e nações 
serão destruídos pela desle-
aldade”. Wiersbe acrescenta 
ainda que “nem mesmo as 
autoridades encarregadas 
de fazer cumprir as leis con-
seguirão manter a paz”. 

Continua na pág. 4

Na foto o missionário Roberto pregando para um pequeno 
rebanho na Igreja Baptista de Póvoa de Varzim. No quadro, 
imagem da Igreja Baptista de Valença em meados do Século 

passado quando tinha quatro vezes mais membros.

Pág. 5
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“Você não pode ser qualquer coisa que desejar ser. 
Mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja”.

(Max Lucado)
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SERRANA SP
O Projeto Antioquia de 

Fundação de Igrejas convida 
os pastores e suas famílias 
e obreiros para uma Reunião 
de Pastores que acontece 
no sábado dia 12 de dezem-
bro de 2015 às 9h, na Igreja 
Batista Independente de Ser-
rana, Rua. Luís Antônio de 
Mattos, 250 Jardim Boa Vista. 
A reunião terá início com um 
delicioso café da manhã às 
8h30 e encerrar-se-á com um 
almoço, por volta das 13h. 
Informe sua participação pelo 
menos com dois dias de ante-
cedência. Será um bom tempo 
de comunhão e adoração e 
pregação da Palavra de Deus. 
Na reunião também serão tra-
tados assuntos relacionados 
ao Projeto Antioquia. Para 
saber mais: Pr. Alexandre J. 
Oliveira pelos telefones (16) 
3987 5646 (Residencial) e os 
celulares: 99236 5526 (Claro) 
e 98165 6004 (Tim). 

45 ANOS

João Calvino nasceu no dia 10 de julho de 
1509 na cidade de Noyon, França, vinte 
e cinco anos após o nascimento de Mar-

tinho Lutero. Os dois homens mais importantes da 
Reforma Protestante eram tão diferentes um do 
outro quanto a doutrina do livre arbítrio é díspar da 
eleição incondicional. Quando João Calvino tinha 
14 anos de idade, ele foi aceito pela Universidade 
de Paris onde bacharelou em artes. Seu pai, muito 
severo, exigia que o fi lho se formasse em direito, 
mas, em 1531, veio a falecer, deixando Calvino 
livre para decidir o curso de seus estudos. Curio-
samente, ele se tornou um admirador de Erasmus, 
padre católico, que, ironicamente, ensinava o livre 
arbítrio do ser humano. 

No ano de 1532, Calvino compôs o seu pri-
meiro livro, um comentário sobre Sêneca, escritor 
romano, e, dois anos mais tarde, agora, convertido 
a Jesus Cristo, ele escreveu um dos manuais 
mais importantes sobre teologia, As Institutas da 
Religião Cristã. Em 1536, William Farel, amigo 
reformista de Calvino, praticamente o obrigou, 
debaixo de ameaças imprecatórias, a se mudar 
para Gênova, pois, ali, os monastérios haviam 
sido fechados, a missa não era mais observada 
e o catolicismo proibido. Porém, Calvino instalou 
um governo autoritário-teocrático que causou uma 
séria divisão na cidade e, em 1538, ele precisou 
escapar dos genoveses sob o risco de morte. Na 
cidade francesa de Estrasburgo, ele foi infl uen-
ciado por um reformista mais moderado por nome 
de Martin Bruce. 

Três anos mais tarde, João Calvino retornou 
à Gênova onde conseguiu fomentar as suas 
doutrinas, organizar o governo da igreja e, prin-
cipalmente, a liturgia dos cultos e os valores 
morais. Ele criou uma nova forma de governo 
eclesiástico, fornecendo mais autoridade aos lei-
gos (presbíteros e diáconos). João Calvino era um 
religioso implacável contra o pecado, expulsando 
os malfeitores da igreja bem como da cidade e 
praticando a pena de morte sobre aqueles que 
eram culpados de blasfêmia. Durante o seu go-
verno, o espanhol Miguel Servet foi sentenciado 
à fogueira por negar a doutrina da Santa Trindade 
(ainda que Calvino quisesse poupá-lo da fogueira 
e matá-lo à espada). Ele também perseguiu e 
até executou outros líderes de seitas religiosas 
contrárias às doutrinas de Gênova. Apesar de 
reformista, Calvino importou o autoritarismo e 
farisaísmo de Roma. 

Suas principais doutrinas enfatizavam a sobe-
rania de Deus em detrimento ao livre arbítrio do 
ser humano. Por volta de 1559, havia cerca de 70 
igrejas calvinistas na França e sua visão teológica 
alcançou rapidamente a Alemanha, Suíça e a 
Nova Zelândia onde oito por cento da população 
adotou a doutrina calvinista. 

Uma de suas maiores contribuições, no en-
tanto, foi no campo da educação acadêmica. Em 
Gênova, ele fundou uma escola que incluía o en-
sino fundamental, médio e universitário. Os alunos 
eram divididos de acordo com o seu progresso 
intelectual, como acontece nos dias de hoje, e a 

O Instituto Pedra Viva atua na formação 
teológica de homens e mulheres, 
através de cursos livres à distância 

ou semipresenciais, nas áreas de liderança 
cristã, teologia pastoral e cursos para diáconos 
e obreiros, capacitando-os para uma ação mais 
efi caz nos ministérios na Igreja e na sociedade.

Todos os cursos oferecidos são livres com 
o propósito de formar obreiros aprovados e 
qualifi car os servos do Senhor para a Sua seara 
apoiando as Igrejas fundamentalistas na forma-
ção de obreiros e líderes para o suprimento de 
uma liderança qualifi cada para a Igreja Local.

Os cursos são totalmente a distância, nos 
moldes de EAD, sempre utilizando o sistema de 
aulas modulares, o que permite que o aluno inicie 

Quero encerrar 2015 dizendo a 
todos muito obrigado! Quando 
digo todos me refi ro aos nossos 

leitores, articulistas, colunistas, aqueles que 
sistematicamente nos enviam boas notícias 
e todos os colaboradores que de alguma 
forma nos deram apoio em mais um ano 
de circulação do Jornal de Apoio. Apren-
demos pela Palavra de Deus que nossas 
habilidades, talentos e oportunidades vêm 
de Deus e, por isso, expressamos gratidão 
a Ele por tudo. 

Neste momento em que o calendário 
nos aproxima do encerramento de mais um 
ano e as pessoas em todo lugar fazem o 
balanço da vida, das atividades e ao mesmo 
tempo planejam o novo ano, nós fazemos o 
mesmo. Vamos comemorar o Natal de Cristo 
e receber com alegria o Ano Novo com a 
agenda de 2016 recheada de compromissos 
ministeriais. 

As oportunidades e possibilidades são 
muitas. Vamos intensificar a divulgação 
de notícias relacionadas a missões e 
ministérios, diversificar nossos articu-
listas e inovar no visual e no conteúdo 
como temos feito a cada ano. Claro que 
tudo isso com a participação de todos os 
colaboradores.

Temos planos para ampliar o número de 
leitores em todas as faixas etárias, inclusive 
entre os mais jovens e as mulheres. Para 
a ampliação do número de leitores, o apoio 
de todos é imprescindível. Você pode nos 
ajudar enviando nomes de igrejas interes-
sadas em conhecer e distribuir o jornal. 
Faça recomendações para seus amigos, 
principalmente pastores e líderes com poder 
de decisão nas igrejas, missões, seminários 
e outras organizações.

Neste momento estamos definindo 
prioridades. Em primeiro lugar queremos 
glorifi car nosso Deus em tudo que fi zermos 
e abençoar nossos leitores. Queremos di-
vulgar o maior número possível de eventos 
do meio batista fundamentalista brasileiro 
em todos os estados.

A percepção que temos de eventos 
em nosso meio pode afetar nosso com-
portamento e envolvimento na obra do 
Senhor. Pode influenciar também nossa 
gratidão a Deus. Por isso, queremos iden-
tificar o propósito de Deus em tudo que 
fizermos, alegrando-nos sempre e orando 
continuamente, com ações de graças em 
tudo por Cristo Jesus.  (I Tessalonicenses 
5.16-18).  

A Igreja Batista Indepen-
dente de Altinópolis, sob a lide-
rança do Pr. José Ênio Darini 
comemorou nos dias 20 a 22 
de novembro de 2015 o seu 
45º aniversário de fundação. 
Nos dias 20 e 21 o pregador 
será o Pr. Alex de Barros e no 
dia 22 o irmão Éder K. Darini, 
ambos da Igreja Batista Bíblica 
de Orlândia SP.  

ESTÂNCIA 
ESPERANÇA

Vejam os Retiros de janei-
ro, 2016: Retiro dos Conse-
lheiros dias 4 a 9 de janeiro, 
de 2016. Custo R$195,00 por 
pessoa. 

Segure o seu lugar usando 
o Link:  

https://docs.google.com/
forms/d/1k4FIR5TIcnxW_
tzzVCz28mlqZm7FGFtpc-
TyoIAXzoVQ/ v iewform? 
c=0&w=1&usp=mail_form_link 

Para o Retiro dos Jovens 
e Adolescentes nos dias 11 a 
16 de janeiro de 2016 o custo 
será de R$180,00. Segure o 
seu lugar usando o Link:   

https://docs.google.com/
fo rms/d /1y tLhYNWAm6-
-NLy88AGq4J7tVI iFRrR-
c58WRkVJIucqc/viewform? 
c=0&w=1&usp=mail_form_link

Para saber mais sobre as 
normas, o local, etc, entre no 
site: www.estanciaesperanca.
com

Instituto Pedra Viva
(I Pedro 2.4,5)

os seus estudos a qualquer momento do ano. 
Há também a alternativa de montar turmas nas 
igrejas locais de forma semipresencial, utilizando 
as dependências da igreja e os complementos 
das aulas serão feitos via web. 

Os cursos do Instituto Pedra Viva são de 
baixo custo para o aluno: R$ 80,00 (oitenta reais) 
mensal fi xo até o fi m dos estudos com duração de 
dois anos para o de teologia, e um ano para o de 
liderança, além de outros cursos de preparação de 
obreiros locais de seis meses. Para mais informa-
ções visite o site www.institutopedraviva.com.br.

Contatos: Denise Oliveira pelo telefone: (92) 
98131-7479 (Tim) ou Pr. Edilson Araújo pelos 
telefones: (92) 98118-3391 (Tim) e (92) 99446-
5788 (Vivo). E-mail: adm.pedraviva@gmail.com

O outro lado de João Calvino
UM GOVERNADOR MAIS QUE UM PREGADOR

educação era de graça, dependendo de doações 
e de subsídios do governo. Indubitavelmente, João 
Calvino foi uma grande infl uência tanto na religião 
quanto na educação. Sua escola, na cidade de 
Gênova, se tornou centro de conhecimento e farol 
para o restante do mundo. 

Ele ajudou a consolidar a Reforma Protes-
tante, corrigindo falsas doutrinas e enfatizando a 
doutrina da Eleição Incondicional. Ele claramente 
ensinou que Deus elegeu algumas pessoas para 
a salvação, permitindo, deliberadamente, que as 
não eleitas fossem para o inferno. Todavia, Calvino 
não é uma fi gura unanimemente aceita e seguida 
no meio evangélico. Ele era muito rígido em suas 
práticas políticas e, principalmente, religiosas. Ele 
matou em nome de Deus e tentou controlar a vida 
particular das pessoas. Enquanto ele diminuiu a 
autoridade dos demais sacerdotes da igreja, a 
sua própria aumentou na área religiosa e gover-
namental. Ele não era um homem ambicioso por 
natureza, mas, até certo ponto, ensinava sobre 
prosperidade fi nanceira. Apesar de seu salário não 
ser farto, ele dava uma grande porcentagem à ca-
ridade e nunca faturou com a venda de seus livros.

Infelizmente, os países da Europa onde o cal-
vinismo alcançou sucesso estão agora em trevas 
espirituais e sem o Evangelho. Não há europeus 
cristãos em número sufi ciente para pregar sobre 
Jesus aos mais de 50 milhões de muçulmanos que 
estão povoando aquele continente. Será que Deus 
deixou de eleger mais europeus para a salvação 
ou foi a igreja, como um todo, que falhou quanto 
à Grande Comissão de Cristo? A eleição bíblica, 
como nós a entendemos, é aquela baseada no 
pré-conhecimento [prognosis] de Deus (I Pedro 
1.2), mas a eleição de Calvino é atribuída ao 
puro capricho divino. Assim como qualquer outro 
homem de Deus, João Calvino tinha o seu lado 
bom e ruim, mas, diferentemente de Paulo e dos 
demais escritores bíblicos, João Calvino nunca 
produziu uma obra literária sequer livre de erros, 
enganos e, principalmente, preconceitos. Apesar 
disso, muitos de seus ensaios estão sendo se-
guidos, hoje, mais rigorosamente que a própria 
Palavra Escrita de Deus. A Palavra Infalível ensina 
que Jesus morreu pelo mundo inteiro (João 3.16; 
I João 2.2) e que a graça de Deus não só pode 
ser como tem sido resistida pelo livre arbítrio dos 
homens (Mateus 23.37). 

Assim como Martinho Lutero, João Calvino foi 
um teólogo usado para a realização da Reforma 
Protestante, mas, ao invés de união, ele produ-
ziu divisão no Corpo de Cristo, pois deu mais 
importância ao intelectualismo e prosperidade 
fi nanceira, como parte da graça, que à vida hu-
milde e prática do povo de Deus. Os leigos, sem 
instrução acadêmica, no conceito calvinista, não 
têm como entender a Bíblia. Eles precisam de 
educação formal e conhecimento linguístico. Já os 
ensinamentos de João Wesley, apesar do grande 
equívoco arminiano, inspiraram o evangelismo 
e o zelo missionário enquanto que o calvinismo 
infundiu o intelectualismo e o formalismo religioso 
até os dias de hoje.

Hora de 
dizer: 

OBRIGADO!
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“Talvez Deus não mude tua situação, mas 
Ele está usando essa situação para mudar você”.

(AD)

O teólogo alemão Dietrich Bonho-
effer (1906-1945), quando se 
encontrava aprisionado pelos 

nazistas, escreveu um poema com o título: 
Quem sou eu? mostrando a distância entre a 
opinião dos outros e a dele sobre si mesmo. 
Seus companheiros o tinham como uma 
pessoa alegre, calma, amistosa e que en-
frentava o infortúnio como um vencedor. Já 
ele se sentia inquieto, saudoso, conturbado, 
impotente, fraco e angustiado.  

Esta é tensão na nossa auto defi nição. 
Quem somos? Somos o que os outros pen-
sam e dizem de nós, ou o que nós mesmos 
sentimos e pensamos sobre nós? 

No mínimo, há dois conceitos sobre nós: o 
dos outros e o nosso. Estes não se harmoni-
zam. Ninguém nos conhece adequadamente 
e nosso autoconhecimento não é uniforme. 
Uma hora pensamos que somos de um jeito, 
para em seguida nossas reações e sentimen-
tos desmentirem o que pensávamos. 

O que deve me defi nir? O que as pes-
soas pensam de mim ou o que penso de 
mim mesmo? 

Segundo a escritora norte-americana 
Toni Morrison “as defi nições pertencem aos 
defi nidores - não aos defi nidos” (Amada, 
pg. 255). No começo somos defi nidos por 
outros. Nossa personalidade é inicialmente 
construída por aqueles que nos criam e 
educam, eles se tornam nossos defi nidores, 
não tem como ser diferente. Mas, chega um 
tempo quando somos confrontados com 
o que pensamos de nós. Isso gera uma 
crise. Buscamos formar nossa identidade, 
mas não é fácil nos livrarmos do passado e 
daquilo que disseram e dizem, pensaram e 
pensam de nós.

A crise seria resolvida se lembrássemos 
que o nosso Criador é o Supremo Defi nidor. 
Ele é quem tem o direito de dar resposta à 
pergunta: Quem sou eu? 

A defi nição d’Ele depende do nosso re-
lacionamento com Ele. Foi assim que defi niu 
Seu povo. Vários textos poderiam ser citados 
para mostrar quem nós somos para e diante 
de Deus. Escolhi dois, um no Antigo e outro 
no Novo Testamento.  “Porque tu és povo 
santo ao SENHOR, teu Deus; o SENHOR, 
teu Deus, te escolheu, para que lhe fosses 
o seu povo próprio, de todos os povos que 
há sobre a terra. “ (Deuteronômio 7.6). “Vós, 
porém, sois raça eleita, sacerdócio real, 
nação santa, povo de propriedade exclusiva 
de Deus, a fi m de proclamardes as virtudes 
daquele que vos chamou das trevas para a 
sua maravilhosa luz; vós, sim, que, antes, 
não éreis povo, mas, agora, sois povo de 
Deus, que não tínheis alcançado misericór-
dia, mas, agora, alcançastes misericórdia.” 
(1 Pedro 2.9,10) 

Deus define quem somos e também 
o que Ele é para nós. Nossa identidade 
provém d’Ele, é determinada com base no 
relacionamento com Ele. Diante disso, tanto 
o conceito dos outros como nosso auto con-
ceito se tornam relativos. Nosso destino fi nal 
depende de como Deus nos defi ne, do que 
somos no relacionamento com Ele.

Para a pergunta: Quem sou eu? Sou o 
que os outros pensam de mim ou o que pen-
so de mim mesmo? a reposta é: Nem uma 
coisa nem outra. Mas o que Deus pensa de 
mim. A opinião de Deus deve defi nir minha 
vida, meu comportamento, meus sentimen-
tos e minhas reações neste mundo. 

Nesses tempos de desconstrução de 
personalidades, nos quais busca-se incen-
tivar as crianças a assumirem o que querem 
e assim construírem suas identidades em 
aspectos extremamente fundamentais de 
suas vidas, devemos lembrar e ensinar isso. 
Somos o que Deus diz que somos. Somos 
o que o Criador nos defi niu. 

O trabalho Batista Bíblico em São 
Lourenço do Oeste teve início ofi -
cialmente no dia 17 de Março de 

2007, com a denominação de Igreja Batista 
Bíblica, fi liada à Igreja Batista Bíblica Central de 
Florianópolis - SC. O Culto Solene foi realizado 
nas dependências do local alugado para essa 
fi nalidade, na Rua Gilio Rezzieri, 329, em São 
Lourenço d’Oeste - SC. Fizeram-se presentes 
naquela tarde para a reunião administrativa, o 
pastor Ricardo Soares de Camargo, de Cam-
boriú SC, e o irmão José de Jesus, membro da 
Igreja Batista Bíblica Central de Florianópolis 
que também proferiu palavras de ânimo à nova 
congregação. O orador ofi cial do evento foi o 
pastor Ricardo. 

Os primeiros membros, também denomi-
nado membros fundadores da Congregação, 
foram: Alcides Riedi, Andreia Maria Bueno 
Christoff, Bertholdo Hepfner, Greyce Karoline 
Hepfner, Jair Rissi, Jandir José Christoff, Jona-
than Bertholdo Hepfner, Jorge Paulo Padilha dos 
Anjos, Rafael Padilha dos Anjos, Rafael Riedi, 
Ranjel Riedi, Renan Padilha dos Anjos, Roseli 
Aparecida Riedi, Tania Mara Soster Rissi, Tânia 
Minozzo dos Anjos e Zenir Alves Hepfner.

Nessa mesma cerimônia foi eleita e empos-
sada a primeira Diretoria da Congregação que 
fi cou assim constituída: Líderes responsáveis 
pelo trabalho: Bertholdo Hepfner, Jair Rissi e Jor-
ge Paulo Padilha dos Anjos; 1.ª Secretária, Tânia 
Minozzo dos Anjos; 2ª Secretária, Zenir Alves 
Hepfner; 1.º Tesoureiro, Jandir José Christoff; 
2º Tesoureiro, Jorge Paulo Padilha dos Anjos.  

Em 11 de Abril de 2009, para a honra e a 
glória do Senhor, foi realizado o primeiro batis-
mo por ocasião do Retiro de Famílias, no Hotel 
Fazenda Filadélfi a, em São Bento do Sul SC. 
Os primeiros batizandos foram: Isadora Cristi-

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas;  
os livros só mudam as pessoas.”  Mário Quintana
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QUANDO A TROMBETA SOAR
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Chamada da Meia Noite
www.chamada.com.br

Vinte e um dos mais respeitados especialistas sobre profecia (Thomas 
Ice, Timothy Demy, Tim LaHaye, Charles C. Ryrie, entre outros) unem 
forças para oferecer respostas defi nitivas que nos ajudam a distinguir 
entre fatos escatológicos e fi cção escatológica. À medida que nos 
aproximamos rapidamente dos últimos dias, a confusão sobre o que 
vai acontecer durante os tempos do fi m torna-se mais e mais intensa.

CAMOCIM CE
As obras de construção do tem-

plo da Igreja Bíblica de Camocim 
estão progredindo. Os irmãos estão 
contribuindo com alegria e generosi-
dade, e assim Deus está providen-
ciando amplamente para a compra 
do material de construção. Paredes 
e laje estão na fase de conclusão. 
Já foram compradas as telhas e o 
madeiramento para cobrir ainda em 
novembro. A próxima etapa será de 
muitas paredes para rebocar. Toda 
ajuda será bem-vinda, inclusive nos 
mutirões de mão de obra. Contatos 
com o missionário David Johnson, 
(85) 98905-2450; (88) 99771-5548 
e (88) 99412-5384 ou com o mis-
sionário Francisco Pompeu, (85) 
99871-6832. Na foto, da direita para 
a esquerda, missionários Larry Lipka, 
que estava em visita à obra, Francis-
co Pompeu e David Johnson.

PROJETO FORMACOM

Igreja Batista Bíblica de São Lourenço do Oeste

na Rissi e Lucas Soster Rissi. Em 2011, 2012, 
e 2014 mais irmãos se converteram e foram 
batizados, todos fruto deste trabalho. Também 
alguns irmãos foram recebidos por aclamação.

Em 2010, foi alugada uma Sala maior, mais 
no centro da cidade de São Lourenço do Oeste, 
na Rua João Beux Sobrinho, local onde a igreja 
se reuniu até o dia 20 de setembro de 2015.

Em 2012, pela fi delidade dos irmãos nos 
dízimos e ofertas, foi adquirido um terreno de 
421,15 metros quadrados, situado no Lotea-
mento Menegatti II, local onde foi edifi cado o 
Templo (ainda em fase de construção), com dois 
pavimentos, com salas para a divisão de classes 
da EBD, além de cozinha, berçário e outros 
cômodos necessários para o bom andamento 
das atividades eclesiásticas. 

No dia 20 de Setembro de 2015, foi dia de 
“festa espiritual” para a igreja, porque nessa data 
foi realizado o primeiro culto no novo Templo. Por 
tais bênçãos reconhecemos que toda a honra e 
toda a glória pertencem ao Senhor.

Atualmente a igreja conta com a colaboração 
dos alunos da Faculdade Batista Pioneira de Ijuí 
RS, Anderson Scholz e Greyce Karoline Hepfner 
Scholz, que já há dois anos auxiliam no trabalho. 

Mas Deus é fi el, respondeu as orações para 
receber um pastor. A partir do mês de fevereiro de 
2016, assumirá a liderança da igreja o pastor Márcio 
Barroso que irá com sua família para São Lourenço

Nesses 8 anos, com muitas lutas e muitas 
vitórias, o trabalho cresceu. Vidas foram salvas, 
e estão sendo transformadas. A igreja conta 
com 28 irmãos no “rol de membros”, e uma 
frequência regular nas atividades dominicais 
de 45 a 50 pessoas. Ofi cialmente a igreja já é 
independente, com CNPJ, Estatutos, Posição 
Doutrinária e demais documentos devidamente 
registrados e legalizados.

(Material enviado pela irmã Zenir Alves Hepfner, secretária da igreja)

O que eu sou?

Depois de anos de espera, a 
AMI – Associação Missionária Inde-
pendente está colocando em prática 
um projeto vital para a expansão 
do trabalho missionário nas igrejas 
de posição batista fundamentalista 
em nosso país. O projeto visa a 
divulgação do trabalho missionário 
em escala nacional e a formação de 
obreiros para os campos, tanto na 
área pastoral quanto missionária. No 
início de 2016, mais precisamente 
dia 29 de fevereiro de 2016 o mis-
sionário Carlos Alexandre Aquino 
estará dedicando tempo integral 
no apoio aos projetos missionários 
em andamento através da AMI bem 
como no início do processo de for-
mação e reciclagem de pastores e 
missionários através do EAD. O nos-
so missionários está com apenas um 
terço do sustento levantado e precisa 
com a máxima urgência doa apoio 
das igrejas. Para apoiar o Projeto 
FORMACOM entre em contato com 
o Pr. Carlos Alberto Moraes pelos 
telefones (16) 3761-0749 e celulares 
(16) 99192-1440 (Claro) e 98121-
4101 (TIM), ou diretamente com o 
missionário Pr. Carlos Alexandre 
Aquino pelos telefones: (48) 9945-
5517 (TIM) e (48) 3206-0751 (fi xo).

 
MACHALI – CHILE

O missionário Pr. Valtair e sua 
família estão trabalhando no Chile 
há um ano e sete meses. O projeto 
visa a implantação de uma Igreja 
batista Fundamentalista em Macha-
li. Até o momento os planos estão 
sendo seguidos etapa por etapa: 
um período de adaptação e apren-
dizado da língua e cultura apoiando 
o missionários Jomar em Rancagua 
e agora a mudança para Machali e 
início do projeto. No momento há 
necessidade de comprar um veículo 
para a execução do trabalho. Até 
agora Pr. Valtair trabalhou com um 
carro emprestado pelo Pr. Alejandro 
da Iglesia Bautista Misionera. A meta 
é a compra de uma Van ano 2004 ou 
um carro de sete lugares por apro-
ximadamente US$ 5.000,00. Para 
apoiar entre em contato pelo e-mail: 
raquel.valtair@gmail.com.

QUE AMOR É ESTE?
Dave Hunt

Editora Refl exão
www.editorarefl exao.com.br

As mais importantes diferenças entre teologia arminiana e a calvinista não 
dizem respeito à sabedoria divina, à predestinação ou à eleição, antes, a 
como entendemos a bondade e o amor de Deus. Este livro é um recur-
so instrutivo e provocante para os leitores que desejam explorar essas 
questões mais profundas que estão bem vivas na igreja contemporânea.

COMUNICAÇÃO QUE TRANSFORMA
Andy Stanley e Lane Jones 

Editora Vida
www.editoravida.web558.kinghost.net

Andy e Lane apresentam o desenvolvimento de uma palestra em torno 
de um único ponto. É um desafi o a experimentar coisas novas, estando 
disposto, como comunicador, a sair de sua zona de conforto. São sete 
conceitos que simplifi carão a abordagem da comunicação, transformando 
sermões, palestras, lições e apresentações em experiências poderosas e 
transformadoras na vida dos ouvintes.

Diretoria da Igreja com presença do Pr. Carlos Moraes e Agnes em visita
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“A esperança é semelhante ao Sol, 
que lança as sombras para trás de nós, 

à proporção que marchamos ao seu encontro”.
(D L Moody)

Infelizmente, nem todos vêem 
as coisas desse modo. Recen-
temente, um amigo me contou 

que fi cou incomodado quando ouviu um 
dispensacionalista dizer: “A nação moder-
na de Israel não tem nenhum signifi cado 
profético”. Essa afi rmativa evidencia o 
desafi o que enfrentamos ao ensinarmos 
profecias futuras. Como uma pessoa 
sabe quando uma profecia está sendo 
cumprida? Os dispensacionalistas não 
questionam o direito que Israel tem de 
existir, mas alguns duvidam se a nação 
moderna é aquela através da qual Deus 
vai cumprir Suas profecias. Em outras 
palavras, será possível que a nação 
judaica venha a ser exilada novamente?

Em Isaías 44.7, Deus diz que Ele é 
Aquele que mostra as coisas que estão 
vindo e que hão de vir. Profecia não 
cumprida é parte do plano de Deus e nós 
somos Suas testemunhas (v. 8).

O Israel moderno é uma testemunha 
da fi delidade da declaração profética de 
Deus, e nós somos testemunhas disso. 
Foi Deus quem prometeu trazer o povo 
judeu dos quatro cantos da terra para 
onde Ele os havia espalhado (Is 11.11-12; 
Ez 20.33-38; Ez 22.17-22; Ez 36.22-24; 
Sf 2.1-2). Essas passagens indicam que 
os israelitas voltarão em incredulidade.

Embora o povo judeu tenha vivido na 
terra desde os dias de Josué, os séculos 
XIX e XX trouxeram um infl uxo da Diáspo-
ra – dos quatro cantos da terra. Quando 
viajo por Israel, ouço israelenses falando 
russo, francês, inglês, e as línguas etío-
pes, por exemplo, além do hebraico.

Muitas profecias futuras presumem a 
presença de Israel na terra em increduli-

Se há um texto das Sagradas 
Escrituras visível e palpável 
nos dias de hoje nas ruas da 

Europa, o trecho é este. Os europeus 
estão assustados, acuados, defensivos. 
Ninguém confi a em ninguém. Não há 
lugar seguro. As ruas de cidades emble-
máticas como Bruxelas, Estrasburgo e 
Luxemburgo estão cada vez mais vazias. 
E se cito estas três é porque é nelas 
que fi cam as três sedes do Parlamento 
Europeu, o órgão legislativo da União 
Europeia, sendo a de Bruxelas a mais 
importante das três.

A União Europeia nasceu com o in-
tento de fazer frustrar Mateus 24.12. O 
pensamento era: se as Escrituras dizem 
que as iniquidades haverão de se multi-
plicar, façamos uma união de nações que, 
através de derrubada de fronteiras, união 
de povos e elaboração de leis humanas e 
justas, invertam esta tendência.

O problema porém é que “iniquidade”, 
do ponto de vista bíblico, é sinônimo de 
“culpa, pecado e transgressão”. E ao 
mesmo tempo em que derrubava fron-

CAMBORIU SC
Igreja Batista Bíblica de Cam-

boriú, sob a liderança do Pr. Ri-
cardo Camargo tem apresentado 
crescimento e boa frequência nos 
cultos regulares. A igreja está em 
oração alguns haitianos que tem 
frequentado os cultos, inclusive 
um pastor haitiano chamado 
Bernardin, que está procurando 
trabalho para poder trazer sua 
família para o Brasil. Pr. Ricardo 
está com muitos planos para o 
próximo ano e um deles seria o 
início de um curso preparatório 
de obreiros, para suprir as ne-
cessidades da região. Também 
há necessidade de que um casal 
ou família de missionários para 
ajudar no próximo ano com pos-
sibilidade de começar uma nova 
igreja em 2016. As Conferências 
Missionárias foram uma grande 
benção com o Pr. Fernando Mar-
tins, missionário em São Carlos. 
Contatos: Caixa Postal 2146, 
CEP 88345-590 - Camboriú SC. 
Telefones: Fixo: (47) 3365-2436, 
Tim: (47) 9904-2728, Vivo: (47) 
9160-2425. E-mail: pr_ricardo@
yahoo.com.br.

NOVA HOLANDA BA

Temos vivido dias em que 
parece não valer mais à 
pena praticar a justiça, 

A Primeira Igreja Batista Bí-
blica em Novo Holanda-BA, 
realizou nos dias 31 de outubro 
a primeiro de novembro do cor-
rente o seu primeiro encontro de 
homens com o seguinte tema: 
HOMENS COMPROMETIDOS 
COM A OBRA DE DEUS. O even-
to contou com a participação de 
oito igrejas e suas congregações 
representadas respectivamente 
pelos seus pastores e obreiros. 
Estavam presentes: IBB e Avelino 
Lopes PI, Pr. José A. Marques; 
IBB de Buritirama BA, Pr. Eurí-
pedes; IBB em Mansidão e CCB 
de Aroeiras BA, Obreiros Ismael 
e José Carlos; IBB em Junco PI, 
Pr. Antonio dos Santos; IBB em 
Júlio Borges PI, Pr. Jefferson; IBB 
em Curimatá PI, Pr. Jacó; IBB em 
Novo Gama GO, Pr. Geovan; IBB 
Salém Salvador BA, Pr. Humberto 
que também foi o preletor; IBB 
do Brejo da Serra, Pr. Denílson 
e a igreja anfi triã, IBB em Nova 
Holanda BA, Pr. Antonio Francis-
co dos Santos e o Obreiro João 
Neto. O evento contou com a 
presença de 170 homens. 

PROJETO UBERABA
Desde que chegou a Uberaba 

para iniciar a implantação de mais 
uma igreja, o missionário Leonil-
son Pereira Leite tem visto Deus 
operando maravilhas. Como todo 
missionário da AMI faz, logo que 
iniciou o trabalho começou a sus-
tentar missões pela promessa de 
Fé e já apoiam três projetos. No 
momento já estão em construção 
nos fi nais de semana na base 
de mutirão para um salão de 60 
metros quadrados. Orem pela 
salvação de almas em Uberaba 
através do trabalho da Igreja 
Batista Fundamental. 

dade. Em Daniel 9, Deus diz que “o povo 
de um príncipe, que há de vir, destruirá a 
cidade [Jerusalém] e o santuário [Templo]” 
(v.26), e que ele confi rmará a aliança com 
Israel por sete anos (v.27). Esta será uma 
aliança futura que o Anticristo fará com 
Israel, prometendo paz e proteção. Tal 
aliança não pode ocorrer a menos que 
o povo judeu exista como nação em sua 
própria terra.

Da mesma forma, Ezequiel 38-39 pres-
supõem que Israel estará habitando seguro 
em “cidades sem muros” na terra (Ez 38.11) 
quando Gogue e Magogue atacarem.

As evidências apoiam o entendimento 
de que o Israel moderno é uma reali-
dade profética e que a profecia está se 
desdobrando diante dos nossos olhos. 
Lembro-me de Jesus repreendendo os 
líderes religiosos de Seus dias: “sabeis, 
na verdade, discernir o aspecto do céu, 
e não podeis discernir os sinais dos 
tempos?” (Mt 16.3). Ele falou que Sua 
presença era o cumprimento da profecia 
messiânica feita por Deus, mas que os 
líderes religiosos não a aceitariam.

Creio que Deus está fazendo sua 
obra-prima bem diante dos nossos olhos 
através do renascimento e da construção 
da moderna nação de Israel. Este é um 
prelúdio do tempo em que Ele voltará 
Sua atenção novamente para Seu Povo 
Escolhido, a fi m de trazer honra e glória 
ao Seu nome (Ez 36.16-38).

O Israel moderno é profeticamente 
signifi cativo; e quando vemos a mão do 
Senhor trabalhando, cumprindo com o 
que Ele profetizou, devemos discerni-lo e 
testifi car de Suas obras poderosas. 

(De: Israel My Glory – Beth-Shalom)

O Israel Moderno - Uma 
realidade profética

James A. Showers

teiras e estabelecia um parlamento único 
para legislar sobre seu povo, as nações 
e seus governantes permitiram que este 
mesmo povo se tornasse mais pecador, 
mais transgressor das leis divinas e, 
portanto, mais culpado. Resultado. A 
iniquidade multiplicou-se.

A Europa judaico-cristã dos tempos de 
Charles Haddon Spurgeon, relativamente 
bíblica e eticamente equilibrada, deu lu-
gar a uma Europa humanista, relativista, 
liberal, devassa, blasfema. Os mesmos 
governos, que prometeram uma era de 
paz e tranquilidade, passaram a aprovar 
leis lenientes que empurraram a socie-
dade, outrora cristã praticante, para uma 
mornidão sem precedentes. Uma morni-
dão e secularismo que enche shoppings 
e esvazia igrejas.

E como Lacoste, Hugo Boss e Giorgio 
Armani embelezam os homens, mas não 
lhes preenchem o coração, a Europa desli-
za, vistosa e elegantemente, para o abismo 
profetizado por Cristo para estes fi nais dos 
tempos, onde a falta de amor e a frieza 
espiritual são as marcas preponderantes.

A Europa em tempos de pré-tribulação
Roberto Kedoshim | Missionário na Europa

Continuação da página 1

Continuação da página 1

Asafe: quando a 
fé entra em crise

andar na presença de Deus, guardar os seus preceitos. As 
desigualdades e injustiças que têm assolado o mundo e em parti-
cular o nosso País têm deixado a muitos, inclusive servos de Jesus 
Cristo, cada vez mais amargurados e perplexos. Indignados. Como 
manter a fé diante de um cenário tão nefasto? Desolador? Injusto?

Os noticiários diários nos oferecem “um cardápio” de in-
justiças. Podemos escolher o que queremos ler, dependendo 
do nível de indignação que queremos alcançar no dia. São 
pais e mães que choram seus fi lhos mortos pela violência 
cotidiana. São chefes de famílias que perdem o trabalho e o 
sustento de suas famílias por causa de políticas econômicas 
irresponsáveis e pela corrupção e má gestão dos recursos 
públicos. Familiares que choram nos corredores de hospitais 
falidos a falta de atendimento médico para seus queridos. 
Como manter a confi ança na vida e em Deus diante de um 
quadro tão desolador? E o pior, vendo o ímpio prosperar. 
Vendo aqueles que causam todos esses males vivendo de 
forma abastada e indiferente a Deus.

Algumas pessoas têm a falsa premissa que pelo fato de 
sermos cristãos, por causa da nossa fé, não podemos nos indig-
nar diante das injustiças que sofremos, que a ira e a frustração 
são sentimentos que não podemos sentir. Isso não é verdade.

Quero convidar o leitor á meditar um pouco sobre um ho-
mem chamado Asafe. Ele escreveu o Salmo 73 onde fi ca clara 
sua crise de fé e sua decepção com a vida. Analisando este 
Salmo encontramos o Salmista abrindo o coração e assumindo 
suas crises, questionando o quanto teria sido válido ele ter sido 
fi el a Deus. Precisamos ser honestos com Deus assim como 
Asafe o foi. Muitas vezes somos hipócritas com Deus, como 
se Ele não conhecesse nosso coração. Asafe declarou: “Pois 
eu tinha inveja dos néscios, quando via a prosperidade dos 
ímpios” (Sl 73.3. “Na verdade que em vão tenho purifi cado o 
meu coração; e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo o 
dia tenho sido afl igido, e castigado cada manhã” (Sl 73.13,14.

Asafe confessa que foi doloroso demais para ele compre-
ender por que o ímpio prosperava e ele, que era fi el a Deus, 
que buscava a justiça era afl igido, castigado. Honestamente 
falando, qual o servo de Deus que nunca se sentiu assim? A 
diferença é que não temos coragem, como Asafe teve de falar 
abertamente com Deus sobre nossas frustrações e decepções. 
Se pudéssemos parafrasear o texto de Asafe ao escrever o 
Salmo 73, escreveria assim: “Por que isso está acontecendo 
comigo? Eu confi o no Deus da Bíblia, eu tento permanecer 
fi el aos seus ensinamentos. Eu busco fazer somente o que 
agrava a Deus, mas parece que quanto mais busco agradar e 
viver para Deus, mais meus problemas aumentam, mais vejo 
pessoas que não temem a Deus, que vivem de forma errada, 
prosperando. Isso não é justo!”

A visão de Asafe ao escrever este Salmo tem muito a ver com 
a nossa visão, sobre “a lei da retribuição”, ou seja, os que fazem 
o bem são recompensados com o bem e os praticam a iniquidade 
são punidos por seus erros. Claro que temos promessas para os 
que crêem e servem a Deus e para os que não servem. Claro que 
a justiça de Deus se cumprirá inevitavelmente. Em Gálatas 6:7 
o Apóstolo Paulo adverte sobre a lei da semeadura: “Não erreis: 
Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem 
semear, isso também ceifará”, mas isso não signifi ca que será 
necessariamente no tempo estabelecido por nós. 

Muitos dos sofrimentos e experiências que vivemos em nossa 
vida cristã estão dentro dos propósitos de Deus para nos “ensinar, 
redarguir, corrigir, instruir em justiça” (2Tm 3.16). Os sofrimentos 
que não compreendemos agora certamente compreenderemos 
mais tarde, olhando nossa história, nossa trajetória, quando 
aprendemos a desenvolver uma visão retrospectiva.

No Salmo 73 Asafe demonstra que alcançou essa visão 
retrospectiva. Ele começa reconhecendo a bondade de Deus. 
Reconhecendo que ele quase desistiu da fé por causa de sua 
visão deturpada da justiça. Asafe inicia o Salmo 73 mostran-
do que apesar de suas crises e questionamentos ele havia 
entendido quem era Deus.

Na nossa jornada cristã há momentos que precisamos 
decidir se vamos realmente confi ar nossa vida a Deus, inde-
pendente das circunstancias. Asafe reconhece que sua visão 
distorcida de justiça comprometeu sua saúde física e espiritual: 
“Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus 
rins. Assim me embruteci, e nada sabia; fi quei como um animal 
perante ti” (Sl 73.21,22).

Temos muitos crentes vivendo assim, amargurados, 
revoltados com Deus. Questionando a validade e a utilidade 
da sua fé. Servimos a Deus pelo que Ele é ou apenas pelo 
que Ele faz? Quando Asafe caiu em si reconheceu que “ver-
dadeiramente Deus é bom para com os limpos de coração”. 
Não importa se os ímpios prosperam. As injustiças? Deus 
julgará! “Pois eis que os que se alongam de ti, perecerão; tu 
tens destruído todos aqueles que se desviam de ti” (Sl 73.27). 

Que possamos escolher como Asafe: “Mas para mim, bom 
é aproximar-me de Deus; pus a minha confi ança no Senhor 
DEUS, para anunciar todas as tuas obras” (Sl 73.28).
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“Deus é moralmente responsável por dar a boa coisa 
chamada livre-arbítrio, mas não é moralmente responsável 
por todos os males que fazemos com a nossa liberdade”.

(Norman Geisler)

De uns tempos para cá surgiu a posição de que 
celebrar o Natal é paganismo. Através de “car-
tinhas”, vindas de outras plagas, fui taxado de 

pagão. Acontece que não estou aqui pra discutir e muito 
menos polemizar. Respeito opiniões e espero respeito ao 
meu “paganismo”.. Festejo o Natal de Cristo e uso este 
espaço para dizer o porquê. 

Da forma como é comemorado pelos homens sem 
Deus, obviamente é festa pagã. Bebedeira, glutonaria, 
farra e etc., são coisas ligadas às trevas. É como disse 
alguém sabiamente: “Não há Natal sem Cristo; o espírito 
de Natal que seca juntamente com a árvore de Natal não 
tem nenhuma valia”. Lembro-me bem, quando criança, 
após o Natal – especialmente após o “dia de reis” – vários 
pinheirinhos fi cavam às portas das casas esperando o 
caminhão do lixo (naquele tempo não havia pinheirinhos 
sintéticos). É pura verdade, sem Cristo o espírito natalino 
chegava ao fi m com os pinheirinhos atirados à lixeira. 
Isso sim, Natal do paganismo. Sem Deus. Sem vida. Sem 
esperança e sem alegria. Vazio e, muitas vezes, violento. 
Vide as manchetes do dia seguinte.

Importa a nós cristãos, nascidos de novo, come-
morarmos biblicamente o fato marcante. À chegada do 
nosso niver gostamos de ser lembrados e, por que não, 
comemorá-lo anualmente, bem como a data dos nossos 
queridos. Por que não celebrar o nascimento do Messias? 
Uma bela oportunidade de expor ao mundo o real signi-
fi cado do Natal. 

É fato que ninguém sabe ao certo o dia em que Jesus 
nasceu. 25 de Dezembro foi uma data escolhida por um 
pastor em Roma. Chamava-se Hipólito. No ano 336 as 
autoridades da igreja, depois de analisarem a data sugerida 
por Hipólito, concordaram com a mesma.

Dizem haver registros que na igreja primitiva chegou-
-se a pensar em outras datas. Um fator determinante à 
permanência da data criada por Hipólito foi a celebração de 
uma festa pagã anual pelos romanos, exatamente a cada 
25 de Dezembro. Celebravam o dia do Sol Invencível. E 
foi exatamente isso o motivo que levou o pastor Hipólito à 
refl exão. Ele pensou na luz gloriosa de Cristo, muito mais 
esplendorosa do que a do sol. Lembrou que esta gloriosa 
luz, na visão de João apóstolo - ilumina a gloriosa cidade 
celestial.

Tenho comigo um recorte do jornal Desafi o das Sei-
tas. Dele transcrevo: “Os cristãos não concordavam com 
aquela festa romana e queriam retirar a atenção do “deus 
sol” e focalizar a mensagem do Evangelho. Esse dia era 
especial porque era o 1º dia do inverno em que a claridade 
tornava-se maior que a noite, conhecido como solstício. Os 
cristãos daquela época lembraram que a Bíblia nos diz em 
Apocalipse 21.3 que lá no céu, na habitação celestial, todos 
os crentes fi éis herdarão de Deus uma cidade iluminada... 
E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela 
resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, 
e o Cordeiro é a sua lâmpada. “A luz de Jesus brilha mais 
que a luz do sol do meio dia!” (Fonte citada - trecho do Pr. 
Valdeir de Souza Contalfer). 

 É esta a origem da celebração do Natal no dia 25 de 
Dezembro. Uma oportunidade para revelar que o Sol da 
justiça é o verdadeiro Sol Invencível: JESUS!

Além da festa do deus sol é bom lembrar a celebração 
de Hanuká (Festa das luzes), comemorada pelos judeus 
à época de Cristo. É conhecida na Bíblia como Festa da 
Dedicação (Jo 10.22). É anualmente comemorada pelo 
povo hebreu. Começava no dia 25 de Chisleu (Dezembro) 
e durava oito dias, em comemoração da purifi cação do 
templo, três anos depois de profanado por Antíoco Epifânio 
(Pequena Enciclopédia Bíblica).

Os judeus que aceitaram Jesus como Messias, em 
lugar de celebrarem Hanuká, passaram a celebrar o Natal 
de Cristo, pois ardia-lhes no coração a gloriosa afi rmativa 
do Messias: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não 
andará em trevas, mas terá a luz da vida (Jo 8: 12).

E assim, por termos recebido este presente na ple-
nitude dos tempos – pela graça de Deus – celebramos 
o Natal para anunciar que este Jesus está à busca de 
corações/manjedouras, onde possa nascer para dissipar 
as trevas do pecado e garantir vida eterna na sua gloriosa 
Luz, Luz bendita!

Não, não sou um pagão. Estou unido aos salvos que 
se alegram com a celebração do Natal, anunciando que 
um dia “o verbo se fez carne e habitou entre nós”. Um 
abençoado Natal a cada irmão e irmã queridos de Deus.

De 13 a 15 de novembro de 
2015 foi realizado a últi-
ma Conferência Regional 

da AMI neste ano na Igreja Batista 
Bíblica Manancial EM Manaus AM 
sob a liderança do Pr. Edilson J. 
P. Araújo. 

A conferência teve início na sexta 
feira dia 13 com a participação de 
várias igrejas presentes, e de igual 
maneira no sábado um culto maravi-
lhoso, com muitas vidas dedicando-se 
a obra missionária e prontifi cando-se a 
prepararem suas vidas para o campo, 
tanto da igreja hospedeira como de 
outras convidadas. 

No sábado pela manhã a reunião 
com os pastores iniciada com o café 
da manhã e término com o almoço o 
presidente da AMI Pr. Renato Sá Barreto 
Neto explanou a todos quais os funda-
mentos e propósitos da missão que já 
está há 25 anos levando o evangelho 
a vários lugares e colaborando com a 
plantação de Igrejas Batista fundamen-
talistas. 

Natal é 
paganismo?

Estiveram pre-
sentes na reunião do 
sábado de manhã 
que teve início com o 
café e terminou com o 
almoço, os pastores: 
Pr. Edilson J. P. Araú-
jo (IBB Manancial), Pr 
João A. Saraiva e Pr. 
Paulo Arruda (Igre-
ja Batista em Dom 
Pedro), Pr Antônio 
Alexandre ( Igreja 
Evangélica Bíblica), 
Pr. Edimilson Vale 
(Igreja Batista Bíbli-
ca do Coroado), Pr. 
Paulo Santos (Igreja 
Evangélica Bíblica), 
Pr. Amarildo Batis-
ta ( ista em Augusto 
Monte Negro), Pr. Ge-
raldo (Igreja Batista 
Independente de Bi-
rigui SP), Pr. Renato 
(Igreja Batista Bíblica 
Aliança), Missionário 
Felisberto (Igreja Ba-
tista Independente 
de Presidente Figuei-
redo - AM), Missio-
nário Ivan Nogueira 
- (MNTB Manaus), 
Pr. Celson Vascon-
celos - (IBB Manan-
cial) e Pr Francisco 
Martins - (Barcelos 
- AM), missionário 
que está em proces-
so de admissão nos 
quadros da AMI. Além 

AMI realizou Conferência Missionária 
Regional em Manaus AM

dos pastores representando as igrejas, 
vários líderes, diáconos e membros de 
diretoria das igrejas de Manaus presti-
giaram o evento.

Da AMI estiveram presentes o pre-
sidente, Pr. Renato Sá Barreto Neto da 
IBB em Vila S. Jorge Guarulhos SP, Pr. 
Fernando C. Martins missionário em 
São Carlos SP, Pr. Josué Amaral, mis-
sionário em Manaus AM e o Pr. João A. 
Saraiva Jr, Conselheiro, da Igreja Batista 
em D. Pedro, Manaus AM.

As mensagens proferidas nos cultos 
de sexta-feira e sábado foram pelo Pr. 
Fernando César Martins, missionário da 
AMI na cidade de São Carlos-SP que foi 
poderosamente usado por Deus para 
edifi car a igreja e fortalecer o propósito 
de missões pela fé.

A AMI agradece aos irmãos da 
Igreja Batista Bíblica Manancial que 
preparou-se para este evento com 
muita oração, trabalho e divulgação em 
toda as igrejas co-irmãs da cidade de 
Manaus. O resultado glorifi cou o nome 
do Senhor.

Pastores presentes sábado

Pastor Edilson e representantes AMI

Pr. Renato Pr. Edilson

PIUMHI MG
O missionário Pr. Luiz Miguel 

com sua esposa Débora, e as fi -
lhas Agnes e Annelise estão sendo 
ricamente abençoados pelo Senhor 
na  implantação da igreja em Piu-
mhi MG. Tem havido conversões e 
até o fi nal deste ano a frequência 
média será de 20 pessoas fi mes. 
O trabalho com as crianças tam-
bém se desenvolve. O Ministério 
desenvolvido nas escolas públicas 
tem sido uma grande benção. As 
crianças estão gostando muito e as 
professoras também. Em relação 
ao templo já conseguiram quase 
todas as paredes internas e parte 
do muro da frente. Os recursos 
acabaram por completo e agora 
os irmãos estão orando para que 
o Senhor os oriente sobre o que 
fazer no próximo ano. Orem pelo 
sustento da família do missionário. 
Para saber mais entre em contato 
pelos telefones: (37) 98831-9792 - 
(WhatsApp Oi) e 98831-8875 (Oi) 
e e-mail: prmiguelgianeli@hotmail.
com ou entre em http://diamantese-
ternos.blogspot.com/.

CAMPINA DA LAGOA PR

O missionário Pr. Josafá Fer-
nandes Serra batizou recentemente 
o jovem Lucas na presença de oito 
pessoas não convertidas presen-
tes, especialmente os amigos e 
parte da família de Lucas. Todos 
ouviram a mensagem do Evangelho 
da salvação de Deus. Foi  um culto 
maravilhoso para a Igreja. Foi um 
marco para o trabalho em Campina 
da Lagoa onde cada vez mais pes-
soas estão sendo alcançadas pela 
mensagem do Evangelho. Para 
contatos use o e-mail: josafaserra@
yahoo.com.br.

FARROUPILHA RS
O missonário Pr. Marcus, com 

a esposa Ana Carolina e o fi lho 
Benjamin, estão animados com 
a nova fase do trabalho em Far-
roupilha RS. Atualmente estão em 
busca de um local para alugar para 
realização dos cultos. Pr. Marcus 
está em Farroupilha aproximada-
mente a dois anos e meio com um 
orçamento muito limitado, inferior a 
60% do necessário para sustento 
da família. O trabalho recebeu a do-
ação de um púlpito, um microfone 
e 10 cadeiras para o projeto, pelo 
Templo Batista Itapuã, salvador 
BA liderado pelo Pr. Joel Moura. 
Pr. Marcus também conseguiu 
fi nanciar um carro usado que tem 
ajudado muito no seu ministério. 
Há um apoio especial também do 
Pr. Odir Santana do Templo Batista 
Fundamental de Caxias do Sul. 
Contatos: (54) 8427-0328 (Oi), 
(54) 8118-9902 (Tim), e (54) 3261-
4365 (Fixo). E-mail: marcus-carol@
hotmail.com.
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“Fé é o poder de colocar o eu de lado 
para que Deus possa atuar sem impedimentos.”

(F B Meyer)

Atuando no Estado do Paraná 
desde 2012, a nova diretoria 
do Ministério Rocha Eterna jun-

tamente com os conselheiros da missão, 
aprovaram como missionário representante 
da missão Bruno Celestino dos Santos. O 
mesmo atuará na cidade de Curitiba, onde 
já tem servido como voluntário da missão 
por algum tempo.

A Missão Rocha Eterna, tem atuado 
também na cidade de Londrina PR onde o 
missionário Reinaldo Batista Mendes tem 
desenvolvido equipes de evangelismo no 
estado. Muitos presídios tem sido alcançado 
para a glória de Deus.

 
CONGRESSO ROCHA ETERNA 2016

O Diretor Nacional de Rocha Eterna, 
João Henrique N. Alves declarou que o 
objetivo da Missão é alcançar todo o estado 
do Paraná, como tem alcançado o estado 

Estamos chegando ao fi nal de mais um ano. E no 
decorrer dele, só se tem falado em crise. Mas a 
crise existe para ser enfrentada com coragem e 

determinação, sendo um desafi o para os crentes fi éis ao 
Senhor. Para nós, os crente em Cristo, a vida cristã é um 
desafi o a ser conquistado a cada segundo. Este desafi o não 
é de gigantes, mas de regenerados. É o desafi o daqueles 
que foram conquistados no Calvário pela cruz de Cristo, 
o maior conquistador. A glória da redenção foi obtida pela 
morte da morte na vitória sobre a morte conquistada por 
Cristo na cruz. O maior desafi o, o inconquistável, o impos-
sível, o jamais vencido pelo limitado e caído ser humano 
foi vencido em Cristo – “Cristo em vós, a esperança da 
glória” (Colossenses 1.27).

Dando uma boa verifi cada na Palavra, notamos que 
quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto 
em defesa da sua autoridade apostólica e da mensagem 
da cruz (I Coríntios 4.1-4), ele utiliza a palavra “despen-
seiro” referindo-se ao caráter do seu ministério. A palavra 
despenseiro signifi ca: “um administrador, o tesoureiro da 
cidade, um superintendente das fi nanças” (Strong). Ele 
usa essa expressão primeiramente para si mesmo como 
apóstolo, mas também, ela se estende a todos os outros 
apóstolos, mestres, bispos e supervisores da Igreja. Aqui, 
jaz o desafi o para cada crente, mormente para cada pastor: 
ser um despenseiro fi el dos mistérios de Deus. 

Nós, os crentes, estamos também em crise, não é só 
a nossa Nação. O ministério pastoral, principalmente, está 
em crise. Em profunda crise, sim, pois já não se faz mais 
pastores como antigamente... A verdade é esta. O ministé-
rio pastoral corre hoje ávido para a profi ssionalização, e a 
grande maioria dos pastores querem e buscam capacitação 
ministerial reconhecida pelos homens, e se enchem de 
pergaminhos para satisfazer o seu ego profi ssional, para 
enfeitar o seu gabinete climatizado, símbolo da sua capa-
citação universitária e além dela, e muitos tem se afastado 
diametralmente da universidade dos joelhos em terra e com 
os olhos voltados para as Sagradas Escrituras, para buscar 
capacitação dos céus, vinda do Trono da Graça... Orar e 
jejuar caiu for de moda há muito tempo, e para muitos, 
praticar isso é fanatismo, é passar fome desnecessária... O 
ministério pastoral, hoje, enfrenta também profunda crise...

O compromisso com a fi delidade é o desafi o de viver e 
conviver com a verdade de Deus. O contrário, é a mentira 
cujo o pai é o Diabo (João 8.44). O caráter de fi delidade é a 
verdade, sim, sim, não, não. É o zelo no cumprimento do jura-
mento. Por isso o crente tem o auxílio do Espírito Santo, pois 
Ele é o regenerador, santifi cador e ajudador. Não convém ao 
fi lho de Deus, infi delidade.  Seja com a sua família, com o seu 
próximo, com a sua igreja ou com a sua denominação. Com 
Deus não se brinca, não nos esqueçamos disso, jamais! ...

Fidelidade e autoridade são inerentemente associadas. 
Sem fi delidade não há autoridade. Pode até haver auto-
ritarismo, mas não autoridade. Exigir do outro o que não 
se vive é hipocrisia, é farisaísmo. “tu, pois, que ensinas a 
outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu eu pregas que não 
se deve furtar, furtas? ... Pois, como está escrito, o nome 
de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa” 
(Romanos 2.21,24). O próprio Cristo tratou o pecado da 
hipocrisia de forma bem mais dura do que os outros, senão 
vejamos, lendo Mateus 23.13-36 comparando Lucas 23.34, 
43 e João 4.18 e João 8.1-11. É a “crise do ser”. Saber 
a verdade não basta, precisamos vivê-la intensamente.

A Sagrada Escritura condena aqueles que não mantêm 
acordos e, classifi ca esse tipo de pecado à prática da incre-
dulidade, sendo a evidência da condenação deles: “néscios, 
infi éis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia; 
os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara 
dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as 
fazem, mas também aprovam os que as praticam” (Romanos 
1.31-32). Lembremo-nos: com Deus não se brinca e Dele, 
nada, absolutamente nada Dele escondemos...

Finalmente, é tempo de refl etirmos seriamente sobre 
nossa conduta em fi delidade, principalmente por sermos 
cristãos. A palavra cristão deveria pesar e muito, para mim 
e para você. Não podemos nos esquecer, jamais, que na 
Bíblia os crentes são chamado de fi éis (Efésios 1.1; Co-
lossenses 1.2; I Timóteo 4.12; II Timóteo 2.2.) e também 
aqueles que vencerão com Cristo são chamados também 
de fi éis: “Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro 
os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos 
reis; vencerão também os chamados, eleitos e fi éis que 
se acham com ele”! (Apocalipse 17.14). Pensemos nisso.

Ministério Rocha Eterna aprova 
novo missionário no Paraná

de São Paulo. Em setembro de 2016 
nos dias 2 a 4, acontecerá na cidade 
de Curitiba PR o Congresso Rocha 
Eterna na Igreja Batista Maranata 
em Bairro Alto sob a liderança do Pr. 
João Batista Luiz. Os preletores se-
rão evangelistas vindo dos E.U.A. O 
congresso tem como objetivo tornar a 
Missão Rocha Eterna mais conhecida 
e ser uma benção para as igrejas do 
sul através da propagação do Evan-
gelho nas prisões.

 
NOVO SITE

O novo site do Rocha Eterna já 
está no ar, para informações sobre 
a missão e seus objetivos. Acesse: 
www.rochaeternaroapm.com. Para 
contatos como o Diretor Nacional 
use o e-mail: ministeriorochaeterna@
aol.com.

Bruno Celestino dos Santos Reunião da Diretoria da Rocha Eterna

A crise: o foco 
do momento

VITÓRIAS DA 
IGREJA BATISTA DA VITÓRIA

Família Nunes

Pr. Almir com os 
diretores da AMI

O Pastor Almir Nunes e sua 
família mudaram-se para Ba-
tatais em 2007 e começaram a 
realizar reuniões na garagem de 
sua casa.  Pouco tempo depois 
foi aceito como missionário pela 
AMI enviado pela Igreja Batista do 
Calvário em Morro Agudo SP. Foi 
aí que deu início às viagens para 
levantar sustento.

Ainda viajando para levantar 
sustento em 2009, o Pr. Almir 
deu início ao trabalho ofi cial de 
implantação da Igreja Batista da 
Vitória em Batatais com apoio do 
Coordenador de Missões da AMI, 
Pr. Carlos Alberto Moraes. Nesse 
período, a igreja já passou por 
quatro diferentes endereços em 
salões alugados.

Em 2013 o grupo que já for-
mava uma congregação decidiu 
fi nanciar três lotes no Bairro Mora-
da do Verde, um loteamento novo 
em uma área de expansão da 
cidade. O prazo para pagar os 755 
metros quadrados é de dez anos. 

Neste ano de 2015, o projeto 
para construção, doado pelo ir-
mão Sérgio Antonio Ferreira que 
é engenheiro e membro da Igreja 
Batista Esperança em São Paulo, 
capital, foi aprovado. Com a do-
cumentação aprovada em mãos, 
no dia 13 de outubro de 2015 teve 
início os trabalhos de construção.

A construção, com área total 
de 602 metros quadrados será 
executada em três etapas. Os 
recursos dão apenas para ini-
ciar a primeira etapa, mas não 
para terminar. Serão necessários 
aproximadamente R$ 140.000,00 
entre materiais e mão de obra com 
alguns trabalhos de mutirão.

Desde 2012 o missionário 
Benjamin Paulo Leaf, sua es-
posa Luciana e a fi lha Melissa 
passaram a integrar a equipe 
missionária trabalhando espe-
cialmente com os jovens.

Atualmente os irmãos pa-
gam um aluguel de R$ 800,00 
de um salão, mais R$ 1.500,00 
de prestações dos terrenos. Os 
planos são de sair do aluguel o 
quanto antes e para isso a solu-
ção é construir o salão social da 
igreja e os banheiros até março 
de 2016. 

Se você puder ajudar de algu-
ma forma, entre em contato com 
os pastores: Almir Nunes pelos 
telefones (16) 3662-6924 e (16) 
99187-6656.
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“Jesus não tem mais nenhuma palavra para nós, 
até as Suas ordens serem executadas.”

(Reinhard Bonnke)

ROCHA ETERNA
A Missão Rocha Eterna, Mi-

nistério em Prisões teve início 
aqui no Brasil no ano 2000 tendo 
sido registrada no ano de 2002. 
Trabalhando nos estados de 
São Paulo e Paraná, o Ministério 
Rocha Eterna tem alcançado cen-
tenas de presídios em diferentes 
cidades do país. O fundador foi o 
missionário estadunidense Bobby 
Sizemore. No Brasil existem mais 
de 500.000 prisioneiros para se-
rem alcançados.

Contatos: E-mail: ministerio-
rochaeterna@aol.com; http://ro-
chaeternaroapm.com; Telefone: 
(16) 3612-0278; Caixa Postal 
271- CEP 14.001-970 Ribeirão 
Preto - SP.

 
APEC

Você tem difi culdade de mon-
tar Histórias da Bíblia para crian-
ças? A “Bíblia de Recursos para 
o Ministério com Crianças” é uma 
verdadeira biblioteca de recursos 
para o ensino às crianças. Ela 
é destinada a: Pais, Pastores, 
Evangelistas, Missionários, Edu-
cadores, Professores de Crian-
ças e a todos que amam ensinar 
às crianças. 

Para conhecer: http://apecon-
line.com.br.

AMI
A AMI - Associação Missioná-

ria Independente estará realizan-
do diversas conferencias regio-
nais nas igrejas de todo o Brasil 
em 2016. Já há agendamentos 
para Fortaleza CE, Rio Branco 
AC, Mongaguá SP e São Paulo 
SP. Também há perspectivas de 
outras em mais dois estados. 
Caso queira saber como realizar 
uma destas conferências entre 
em contato com o Coordenador 
de Missões da AMI, Pr. Carlos 
Alberto Moraes pelos telefones: 
(16) 3761-0749 (Residencial) ou 
pelos celulares: (16) 98121-4101 
(TIM) e 99192-1440 (Claro).

CBBN
A CBBN - Comunhão Batista 

Bíblica Nacional marcou a data 
para o seu XXII Congresso: 11 a 
15 de julho de 2016 no Hotel Três 
Poderes em São Sebastião SP.

AIBRECES
A AIBRECES - Associação 

das Igrejas Batistas Regulares 
do Centro Sul do Brasil agendou 
para os dias 1 a 4 de fevereiro de 
2016 a 58ª Assembleia e o Retiro 
das Famílias no Hotel Majestic 
em Águas de Lindóia SP.

Como você se sente quando começa alguma tarefa e 
não termina? Você já começou a ler um livro e parou 
nos primeiros capítulos? Ou começou um namoro, 

não deu certo e terminou. Entrou na academia e parou?
Ah! E quando entrou na faculdade, depois de alguns me-

ses, percebeu que o curso não tinha nada a ver com você e 
seu objetivo? Quem de nós começou um regime, depois foi 
a uma churrascada ou a um almoço caprichado com várias 
sobremesas... Demos adeus à dieta...

Contudo, quando conseguimos completar algo, é gratifi can-
te. É gratifi cante fazer o TCC da faculdade. É prazeroso fazer 
um curso e ter certeza que irá aproveitar na vida profi ssional. 
Como faz bem o sabor da conquista e recebimento do diploma 
no dia da formatura. Como é gostoso terminar a leitura de um 
bom livro e refl etir no que mais nos tocou. Como é envolvente 
amar uma pessoa, namorar, preparar-se para o casamento, 
chegar ao altar para trocar as alianças e selar a união.

Como vale a pena fazer a dieta, perceber os resultados e 
continuar determinado a manter o peso ideal. 

Deus nos criou para desfrutarmos do senso de realização. 
Se é tão incrível começar e terminar alguma coisa, melhor ain-
da é terminar bem a nossa vida. Até nesse sentido, Jesus tem 
muito a nos ensinar: “Eu te glorifi quei na terra, consumando 
a obra que me confi aste para fazer.” João 17.5

Ele completou a sua missão, deu-nos uma grande tarefa e 
nos capacitou. Ele morreu por essa missão. Necessariamente 
não precisamos morrer, pois em nosso país há liberdade religiosa. 

Jesus não agiu independentemente do Pai, sua missão 
era viver para que Deus fosse conhecido, exaltado e engran-
decido. Jesus nos ensina que o fi m principal do homem é 
promover a glória. Deus e não os nossos interesses deveriam 
ser o centro da nossa vida. Vivemos para ele e não para nós. 
Qualquer outro propósito na vida que não seja esse, está fora 
de foco. Comemos e bebemos para a glória de Deus. Se pra-
ticamos esportes, se trabalhamos ou descansamos, se vamos 
ao cinema, se compramos ou vendemos, se namoramos, se 
casamos ou se fi camos solteiros é para a glória de Deus. Se 
criamos fi lhos, se estudamos faculdade ou colégio é para a 
gloria de Deus. 

Como Jesus glorifi cou a Deus? Ele não desistiu da sua 
tarefa: “Eu te glorifi quei na terra.” Consumou, foi até o fi m. Ele 
falou essas palavras como se já tivesse morrido, sepultado e 
ressuscitado. Ele tinha glorifi cado o Pai por sua vida impecá-
vel, seus milagres, ensino, sofrimento, morte e ressurreição. 

Em outro momento, Ele disse: “Está consumado” -  Jo 
19.30. O que estava consumado? Conforme Max Lucado ( ): 
O plano de redenção humana, longo como a história, estava 
consumado. A mensagem de Deus para o homem havia 
terminado. As palavras de Jesus como homem na terra não 
mais se repetiriam a tarefa de escolher e treinar embaixado-
res terminara. O trabalho estava terminado. A canção fora 
cantada. O sangue derramado. O sacrifício feito. O aguilhão 
da morte fora removido. Tudo acabara. 

Ele permaneceu fi rme até o fi m e graças a Deus por isso, por 
tudo que Ele suportou. Ele fez da coisa principal a principal coisa. O 
maior desafi o em nossas vidas é sermos um pessoa de Deus, um 
adolescente de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. 

Nessas duas palavras admiráveis, encontramos o alicerce 
da nossa segurança através dos séculos eternos: Está con-
sumado, está pago, está conectado, a cruz nos reconciliou 
com Deus, o alto preço foi pago.

Você está prestes a desistir? Não faça isso! está desani-
mado como pai? Como mãe? Não deixe de confi ar no Senhor 
e esperar com paciência em situações que fogem ao seu 
controle. Continue fi rme na fé.

Você está pessimista em relação a seu emprego? Perse-
vere um pouco mais. Como vai o seu projeto para melhorar 
uma área da sua vida? A história registra os esforços de 
Thomas Edison para inventar a lâmpada elétrica. As suas 
primeiras 6 mil experiências não foram exatamente um 
sucesso. Um dia, quando alguém lhe perguntou se estava 
desanimado, ele disse: Não, agora estou bem informado de 
6 mil maneiras como não se deve fazer o que eu procuro 
descobrir. Ele acreditava que a pessoa genial é aquela que 
tem 1% de inspiração e 99% de transpiração.

E no casamento? Não há comunicação, não há entendi-
mento? Peça a Deus uma nova oportunidade. Dê uma nova 
oportunidade. Peça perdão ao Senhor e continue em frente. 

Como está sua esperança? É uma palavra esquecida 
na sua vida?

Quem persevera não é quem não tem ferimentos, quem 
não está cansado. Pelo contrário, quem persevera é como o 
lutador de boxe, está cheio de cicatrizes e sangrando. Perdeu 
a Copa, mas pensa na próxima. 

Alguém disse: Deus não nos chamou para sermos bem-
-sucedidos, mas para sermos fi éis e santos.

Nos dias 31 de outubro a 2 de 
novembro de 2015, na Chá-
cara Mangueiral, foi realizado 

o Acampamento CVM - Cristo Vive em 
Mim, organizado pela Igreja Batista Ma-
ranata em Cristo Rei, Várzea Grande MT. 
Excelente oportunidade que os jovens 
tiveram para desfrutar de comunhão, fazer 
uso dos seus talentos, usufruir de lazer, 
aprender um pouco mais do Senhor e 
como servi-lo melhor.   

Na programação os participantes pro-
moveram “Noite dos Gêmeos”, “Camiseta 
Maluca” e “Jantar de Gala”.  Jogaram 
futebol de bolha de sabão, brincaram no 
toboágua, cotonetes gigantes e participa-
ram de gincanas.  

Nas manhãs foram oferecidas as 
seguintes ofi cinas: “Abertura de Classe 
de Boas Novas”, por Rosana de Oliveira 
e Soraia Nunes; “Sonoplastia”, por Pr. 
Antônio Geraldo Pinto; “Arte de Falar em 
Público”, por Pr. Ricardo Leite (Campo 
Grande MS) e “Liderança”, por Pr. Israel 
de Oliveira. O Preletor foi o missionário 
estadunidense Donald Merchant. Ele mi-

A web rádio IDE foi 
cr iada com o 
propósito de 

obedecer o ide do nosso 
Senhor Jesus Cristo (Mc 
16.15). Em menos de 
um mês já estamos com 
mais de 1.000 ouvintes. 
A cada programa ao vivo 
temos 30 a 50 ouvintes nos 
acompanhando. O projeto 
ainda está no início, mas sabemos 
da responsabilidade que Deus nos deu 
e estamos melhorando a cada dia as 
nossas transmissões. 

Estamos procurando melhorar as 
nossas transmissões tomando algumas 
iniciativas: Uma mesa de som melhor, e 
ampliação do tempo de programação. 

Complete a 
sua MISSÃO!

 LUCADO, Seu Nome é Salvador, p. 48 – Editora Betânia

Estávamos com 30 minutos e 
recebemos a nossa primeira 

ajuda de uma irmã e ganhan-
do mais 15 minutos. Agora 
estamos com 45 minutos. 
Queremos alcançar 3 horas 
e crescer cada vez mais.

Os nossos programas 
fi cam salvo no servidor da web 

rádio, disponíveis para todos ou-
virem. Já tivemos ouvintes da An-

gola e isso é muito gratifi cante para nós.
Nossas programações: de segunda 

a sábado a partir das 23h o programa 
“Palavra Viva”. Aos domingos as 13h o 
programa “O Semeador”. 

Direção da web rádio: Jeferson 
Soares de Oliveira, Santiago Ferrero e 
Rodrigo Soares.

SE VOCÊ SE INTERESSOU PELO PROJETO E 
QUER SABER MAIS DA “WEB RADIO IDE” ENTRE EM CONTATO:

WhatsApp: (51) 9836-0801
Celular: (51) 9836-0801
E-mail:  jefersonsoares1403@gmail.com
Apoio fi nanceiro: 
Banco BRADESCO - Agência:3714-1 - Conta Poupança:1002939-2.
Nosso link:  www.spreaker.com/user/8453218
Facebook: https://www.facebook.com/webradiosemeandoapalavra/?skip_nax_
wizard=true

Web rádio IDE

Acampamento CVM no Mato Grosso
“CANTAI AO SENHOR UM CÂNTICO NOVO.” (SALMOS 96.1ª)

nistrou aos jovens, motivando-os a darem 
testemunho de Jesus Cristo em todo o 
viver. Participaram do evento 130 jovens.  

No período de louvor, foi apresentada 
a música tema: “Cristo vive e mim” de au-
toria de Israelzinho, presidente dos jovens 
e que ministra curso de violão nas tardes 
de sábado na Igreja Batista em Cristo Rei.   

A Mocidade promotora do evento se 
mobilizou com todo o vigor próprio dessa 
fase da vida (I Tim. 4.12) e saltou mura-
lhas, resultando em uma programação 
de grande teor qualitativo e espiritual, 
vivenciando assim experiências que lhes 
equiparão a liderar e serem liderados.  As-
sim, sob uma liderança equilibrada se con-
solida uma nova geração de adoradores 
comprometidos com a Palavra de Deus.

O acampamento teve a coordenação 
sábia dos irmãos Valdir, diácono e eleito 
pelos jovens como seu   líder e Pr. Israel 
de Oliveira.  Deus honrou o empenho dos 
Jovens da Igreja Batista Maranata em 
Cristo Rei e certamente o louvor orques-
trado por eles, naqueles dias, subiu como 
sacrifício agradável ao Senhor. 
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O Ministério LVO 
- Luz e Vida a 
Orientais, sob a 

liderança do Pr. Raul No-
gueira, em parceria com o 
Seminário Batista Logos 
(Ant igo SEBARSP) re-
alizou a III Conferência 
Missionária Atravessando 
Fronteiras. O evento teve 
lugar nas dependências do 
Seminário Logos em São 
Paulo, capital nos dias 6 
e 7 de novembro de 2015. 
O tema deste ano foi: “Ore 
por mais trabalhadores 
para a seara do Senhor” 
tendo como texto básico 
Lucas 10.2. 

Os preletores foram os 
pastores: Carlos Alberto 
Moraes e Alexandre Bezerra 
Dutra, ambos da AMI - Asso-
ciação Missionária Indepen-
dente, Pr. Hermes Caires 
(Missionário na China) e 
Jefferson Quevedo Soares 
que trabalha na Índia através 
da MBBF - Missão Batista 
Brasileira Fundamentalista. 
Em cada período foram 
duas pregações. Na sexta-
-feira à noite: Pr. Hermes 
e Pr. Jefferson; sábado de 
manhã: Pr. Carlos Moraes 
e Pr. Jefferson; sábado à 
noite: Pr. Carlos Moraes e 
Pr. Alexandre Dutra.

Durante toda a progra-
mação foram apresentados 
testemunhos de missioná-
rios que atuam em diversos 
países como Bolívia, Cuba, 
China, Japão, Peru, Índia, 
Timor Leste, Egito e Brasil. 
Ponto alto da programação, 
os workshops ocuparam 
toda a tarde do sábado após 
o almoço que foi oferecido no 
próprio local do evento.

Participaram pastores e 
representantes de diversas 
igrejas de São Paulo e do 
ABC Paulista, além de cida-
des do interior e de outros 
estados. Além das apresen-
tações do missionários e 

seus projetos, a conferência 
contou com participação do 
Seminário Logos, da MBAM 
com a Revista Estação Mis-
sões e Jornal de Apoio.

Como parte da progra-
mação houve grupos de 
oração pelas igrejas perse-
guidas em países como Irã, 
Egito, Síria, Coréia do Norte, 
entre muitos outros, além de 
intercessão em favor daque-
les que são vítimas do terro-
rismo do Estado islâmico.

No último dia, fomos sur-
preendidos pela apresenta-
ção de um vídeo que mostra 
claramente como a Ingla-
terra está sendo dominada 

pelo islamismo. No vídeo 
um deputado muçulmano faz 
um discurso no Parlamento 
mostrando que a Inglaterra 
será governada pela Sharia. 
Em 1997 elegeram o primei-
ro parlamentar. Em 2001 
elegeram 2, em 2006 foram 
4 e em 2009 o número subiu 
para 8. No ano passado, em 
2014 conseguiram a façanha 
de eleger 14 parlamentares. 
O alvo é ter um parlamento 
cem por cento islâmico. 
Assista um documentário 
sobre o crescimento do isla-
mismo no canal do Youtube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=WgBA_MVMyuM 

e veja como a Europa se 
tornará muçulmana.

Ficou para nós o desafi o 
de obedecer a ordem do 
Senhor Jesus de rogar para 
que Ele mande trabalhado-
res para sua seara. O gran-
de peso estratégico dessa 
oração é que cada um de 
nós que estivermos orando 
estejamos dispostos a nos 
tornarmos trabalhadores.

Para saber mais sobre o 
LVO entre em contato com o 
Pr. Raul Nogueira pelo seu 
e-mail: jasialvo@gmail.com 
ou pelo site: www.ministe-
riolvo.com.

III Conferência Missionária Atravessando Fronteiras

MissionáriosPr. Raul Pr. Raul

Pr. Pedro  e Pr. Alexandre Pr. Jefferson e Epp Pr. Carlos Moraes




