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Está confi rmada a primeira 
Conferência Regional da 
AMI para este novo ano. 

Será nos dias 19 e 20 de março 
na Igreja Batista Fundamentalista 
Cristo é Vida em Fortaleza CE sob 
a liderança do Pr. José Nogueira.

No dia 19 (sábado) teremos a 
reunião com os pastores iniciando 
com o café da manhã às 9 horas e 
terminando com o almoço servido 
às 13 horas. Entre o café e o al-
moço o Coordenador de Missões 
e o Presidente da AMI estarão 
apresentando aos pastores como 
a missão opera, como apresentar 
projetos, como sustentar os missio-
nários, etc. Um período descontra-
ído e informal com possibilidades 
de perguntas e respostas. 

Na noite do sábado haverá um 
culto realizado pela Igreja Batista 
Fundamentalista Cristo é Vida que 
estará convidando as igrejas dos 
pastores que participaram da reunião 
da manhã. Espera-se uma grande 
concentração deixando a Massada 
repleta de irmãos que amam a obra 
missionária. Será um culto desafi ador 
para a glória do Senhor.

Os missionários da AMI estão 
convidados a participar e os inte-
ressados deverão entrar em conta-
to com o Coordenador de Missões. 
O pastor da igreja hospedeira, José 
Nogueira, agendará a participação 
dos missionários nas igrejas de 
Fortaleza para os cultos de domin-
go, dia 20, de manhã e noite.

Neste ano de 2016, além da con-
ferência regional com data confi rma-
da para março em Fortaleza CE, tem 
outras em Rio Branco AC, Guarulhos 
SP, Mongaguá SP, São Paulo SP, 
Cuiabá MT e Uberlândia MG.

Para contatos com o Pr. Carlos 
Alberto Moraes, Coordenador de 
Missões da AMI: Telefone Fixo 
Residencial: (16) 3761-0749; Ce-
lulares (16) 99192-1440 (Claro) e 
(16) 98121-4101 (TIM). E-mail é: 
jornaldeapoio@yahoo.com.br.

Para conhecer a Igreja Batista 
Fundamentalista Cristo é Vida en-
tre no site:www.cristoevida.com

Toda virada de ano é 
marcada por dois com-
portamentos padrões 

da maioria das pessoas: fazer 
promessas e previsões para o novo 
ano. Sobre as promessas para o 
novo ano, as pesquisas apontam 
para menos de dez por cento das 
pessoas que as cumprem. Para 
os supersticiosos, sempre há uma 
forma de explicar que não estavam 
de todo errados em suas previsões, 
principalmente em ano bissexto, 
como é o caso de 2016.

Mas e para nós que temos a 
certeza sobre o amanhã por estar-
mos em Cristo, e, por isso no lugar 
de prognósticos nos comprome-
temos com a Palavra e damos a 
palavra de que as promessas feitas 
serão cumpridas? Os que cremos 
na iminência da volta de Cristo, a 

Lar Shekiná é reconhecido no Brasil

No dia 13 de dezembro 
de 2015 o Pr. Jader 
Sara iva Machado 

Neto completou dez anos de 
pastorado na Primeira Igreja 
Batista em São Sebastião do 
Paraiso MG. Sua chegada em ao 
Paraiso foi no dia 15 de dezembro 
de 2005, logo após sua formatu-
ra no Seminário Emaús. Ali foi 
ordenado e iniciou um ministério 
pastoral bem sucedido para a 
glória de Deus. 

Para celebrar a data de seus 
dez anos, a igreja realizou um 
Culto de Ações de Graças. O 
preletor foi o pastor Márcio Trin-
dade, seu cunhado. Durante a 
celebração a igreja foi presente-
ada com nove novos irmãos que 
se membraram, sendo sete deles 
por batismo. 

Na foto o pastor Jader com a 
esposa Mércia e a fi lha Ana. Para 
contatos use o e-mail: jadermer-
cia@hotmail.com.

Conferências 
Regionais da 
AMI em 2016

Dez anos 
no Paraiso

Quarto de 
Guerra

DESTAQUE

O que esperar de 2016?

esperança sobre o futuro é reno-
vada a cada dia da mesma forma 
que se renovam as misericórdias 
do Senhor. 

Sobre os compromissos fir-
mados, os que aparecem no topo 

dos exercícios espirituais são 
a oração, a leitura da Bíblia e a 
evangelização. No plano material 
vem a caminhada, o regime para 
perder peso e uma agenda mais 
equilibrada. Continua na Pag.3.

Na foto, irmã Lídia ao participar da IV Conferência Estadual 
dos Direitos da Pessoa com  Defi ciência. 
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COLUNISTAS
Esperança

Edgar Donato
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Por quem 
Jesus Morreu

José Soares
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Mulher de Fé
Nancy Fragoso
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Valorizados 
pelo Amor

Almir Tavares
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O Brasil é a segunda 
nação que mais envia 
missionários para al-

cançar outras nações, mas essa 
força enviadora é ameaçada tan-
to pelas condições econômicas, 
quanto pelo fato de estarmos 
separados demais.  As duas 
causas são importantes, sendo 
a segunda mais danosa que a 
primeira. 

Missão Brasil: Um Convite 
para Iniciar Parcerias para 

a Grande Comissão
Pensando nisso, a Missão Ma-

ranata em parceira com a ABWE 
está promovendo uma Mesa Re-
donda, na qual vamos trocar ideias 
e tentar estabelecer parcerias 
efetivas, a fi m de fazer avançar o 
Evangelho no Brasil e no mundo.

A proposta é unir líderes de 
missões e pastores fundamen-
talistas, a fim de trocarmos ex-
periências, ouvir testemunhos e 

reconhecer como podemos 
estabelecer parcerias para 
avançar a obra de Deus aqui 
e além. Estou certo de que juntos 
poderemos ir mais longe em nome 
do SENHOR Jesus Cristo.

Depois do encontro, poderemos 
dizer como os jovens, no seu linguajar 
econômico e cheio de energia, “Tamo 
junto!”.

(CONTINUA NA PÁGINA 2)
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“Perdoe e doe como se fosse sua última oportunidade. Ame como 
se não houvesse amanhã, e se houver um amanhã, ame novamente”.

(Max Lucado)
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MARINGÁ PR
O missionário Pr. Claudi-

nei Periles, trabalhando na 
implantação de uma igreja 
batista fundamentalista em 
Maringá PR recebeu no dia 15 
de novembro de 2016 a visita 
do Pr. Quintino e sua esposa 
Laura. Eles são oriundos da 
Guiné Bissau e atualmente 
estão aperfeiçoando seus 
estudos no Instituto Bíblico 
Maranata em Marilândia do 
Sul PR. Ele pretende voltar 
para seu País daqui oito anos. 
Dia 29 de novembro de 2015 
o Pr. João da Silva e família, 
missionários em Apucarana 
PR participaram da Conferên-
cia Missionária em Maringá, 
fechando o mês de missões. 
Já estão em Maringá desde 
novembro, para apoiar o traba-
lho, o Pr. Paulo Van Loh e sua 
esposa Suzana. Contatos: Av. 
Franklin Dellano Roosevelt, 
170 - Jardim Alvorada - Marin-
gá PR. CEP 87035-090 - Fone: 
(44) 32639065 - Cel. (44) 9981 
4664 - Skype: Periles. E-mail: 
claudineiperiles@ig.com.br / 
claudineieleneil@gmail.com. 

CHILE

Conhecido como o “Pai da Reforma”, 
Martinho Lutero nasceu em Eisleben, 
Alemanha, em 10 de novembro de 

1483 e morreu de causas naturais em 18 de 
fevereiro de 1546. Sua vida de 63 anos foi curta 
em comparação à expectativa de vida dos nossos 
dias, mas foi longa para os padrões do século 
XVI. Seus pais acreditavam na educação formal 
e fi zeram questão de enviá-lo para várias escolas 
desde cedo. Com a idade de 17 anos, Lutero 
entrou para a Universidade de Erfurt onde con-
quistou o bacharelado em artes em apenas dois 
anos e um mestrado em três anos. Ele começou 
a estudar direito, mas interrompeu este curso a 
fi m de ingressar no monastério. Até este ponto, 
Lutero tinha sido um jovem piedoso e temente a 
Deus, mas nunca havia pensado em se tornar 
um monge. Sua decisão de entrar no seminário 
foi resultado de uma experiência assustadora 
durante uma tempestade. Com medo de morrer, 
ele prometeu se tornar um monge caso sobrevi-
vesse à tempestade. 

Martinho Lutero recebeu o trivium que era 
composto de gramática, retórica e dialeto. Ele 
também foi educado no quadrivium que era 
composto de aritmética, geometria, astronomia 
e música. Em seus dias, todo o sistema educa-
cional era fundamentado em pressupostos que 
formavam as bases da aprendizagem. O objetivo 
do estudo era sempre encontrar a verdade e 
compartilhá-la, mas sem entrar em confl ito com 
outras verdades que já haviam sido descobertas. 
Em outras palavras, tempo e lugar não faziam 
diferença. A verdade seria verdade em qualquer 
tempo e em qualquer lugar. Lutero e seus con-
temporâneos tiveram que aprender a arte do 
debate e, quando encontravam contradições em 
suas conjecturas, usavam a lógica de Aristóteles 
para explicar as diferenças. Martinho Lutero foi 
ensinado através de um sistema de artes liberais 
que, sem dúvida, é a melhor maneira de se pre-
parar um aluno para a vida.

Como monge, Lutero se envolveu bastante 
com os rituais de sua religião: jejuns, autofl age-
los, longas horas de oração e peregrinações. 
Ao invés de ajudar, esses rituais trouxeram dor 
emocional e incertezas à mente de Lutero. Ele 
duvidou de sua fé apesar de todos os esforços 
para ser aceito diante de Deus. Em 31 de ou-
tubro de 1517, ele postou 95 teses na porta da 

A surpresa foi grande, e nem acreditavam 
no que estava acontecendo. Um grupo 
de amigos foi pela primeira vez assistir 

um fi lme em 3D. Óculos especiais, e aquela sen-
sação de que os personagens saltavam para fora 
da tela sobre eles. Mas uma das pessoas do grupo 
nada percebia. Estranhava o espanto dos demais 
e logo se constatou-se que, para ele, a tecnologia 
3D não funcionava. Qual era a razão? 

É que a tecnologia dos fi lmes 3D depende da 
visão dos dois olhos para funcionar. O ser humano 
visualiza a realidade em duas dimensões, altura 
e largura. A inovação técnica do 3D permite que 
o cérebro veja também em profundidade ou, pelo 
menos, tenha a ilusão de ver desta forma.

Exames posteriores naquela pessoa do grupo 
levaram ao diagnóstico de uma defi ciência  visual 
que atinge entre dois e três por cento da população 
brasileira: a ambliopia. Tal defi ciência acontece quan-
do um dos olhos desenvolve menos que o outro. Por 
exemplo, quando uma criança tem quatro graus de 
miopia em um olho e, do outro, enxerga perfeitamente, 
o cérebro pode “desligar” automaticamente a imagem 
que vem do olho míope para fi car só com a imagem 
boa. Com o tempo, o olho que não é usado para de 
desenvolver e, se não tratar, a pessoa pode até fi car 
cega do olho defi ciente. Isso explica porque quem 
sofre de ambliopia não visualiza o efeito 3D. 

Aplicando essa defi ciência visual na vida cristã, 
podemos dizer que quem não tem fé para enxergar 
as coisas da perspectiva de Deus, sofre de “am-
bliopia espiritual”. Tal defi ciência surge, quando 
em algum momento da vida cristã forçamos de-
masiadamente a visão para enxergar como seres 
humanos e perdemos totalmente a capacidade de 
enxergar do modo que Deus nos mostra. 

Um dos exemplos bíblicos que podemos citar 
é o caso do profeta Eliseu e seu moço no texto de 
2 Reis 6.15-17: “Tendo-se levantado muito cedo o 
moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, 
cavalos e carros haviam cercado a cidade; então, 
o seu moço lhe disse: Ai! Meu Senhor! Que fare-
mos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são 
os que estão conosco do que os que estão com 
eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe 
abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os 
olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio 
de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu.” 

Com os olhos da fé, Eliseu via o que Deus faria 
naquela situação desesperadora, mas a falta de fé 
de seu jovem discípulo, que enxergava apenas no 
plano humano, impedia que enxergasse o socorro 
de Deus. Eliseu orou pedindo que Deus o fi zesse 
ver o sobrenatural com a visão espiritual. Então 
Deus abriu os olhos do moço e ele viu um exército 
ainda maior do que aquele que cercava o lugar: o 
Exército de Deus!

Na vida cristã devemos desde cedo atentar para 
o plano espiritual e exercitar as duas maneiras de 
ver: a humana e a divina. Precisamos de ambas 
para que na maturidade enxerguemos com olhos 
naturais a realidade que nos cerca e com os olhos 
espirituais, o sobrenatural do agir de Deus.

Ambliopia 
espiritual

O outro lado de Martinho Lutero
O Pai da Reforma e não da Transformação

catedral em Wittenberg apontando as heresias da 
Igreja Católica e inaugurando assim, a da Reforma 
Protestante. 

Martinho Lutero foi um grande educador reli-
gioso e intelectual. Ele aprendeu que a verdade 
era absoluta e inegociável. Através de muito 
estudo das Escrituras, ele viu a verdade da graça 
de Deus e confrontou as heresias da Igreja Ca-
tólica sobre a doutrina da salvação pelas obras. 
Ele sofreu por muitos anos com dúvidas e dor 
emocional porque ele próprio não conseguia en-
contrar perdão em jejum, pagando penitência ou 
fazendo confi ssões de pecados a outros homens. 
Assim que compreendeu que Jesus havia morrido 
e pago por todos os seus pecados, Lutero não 
titubeou sobre esta verdade. Além das 95 teses, 
ele também traduziu a Bíblia a partir do manus-
crito Textus Receptus para a linguagem popular 
do povo alemão. Esta tradução da Bíblia foi uma 
notável obra de arte. A versão da Bíblia de Lutero 
ajudou a moldar a linguagem da Alemanha, um 
dos países mais importantes no mundo de hoje. 
Como educador intelectual, ele aprovou o Textus 
Receptus, como fez o seu colega inglês, William 
Tyndale. 

A maior contribuição de Lutero para o cris-
tianismo foi a sua fi losofi a sobre a importância 
da verdade, principalmente aquelas encontradas 
na Palavra de Deus. O sistema educacional 
de hoje, por exemplo, ensina o relativismo e o 
construtivismo: todos podem ter razão aos seus 
próprios olhos. Lutero preferiu ser exilado a negar 
a verdade absoluta da Bíblia. Através das 95 teses, 
ele queria convencer o Papa sobre os erros doutri-
nários da igreja e modifi cá-la de dentro para fora, 
pois, desde tenra idade, ele havia sido treinado 
para exercitar habilidades de raciocínio elevado 
que o tornou ciente das heresias proclamadas 
pelo poder político e religioso de seu tempo. Ele 
também traduziu a Bíblia para que fosse facilmente 
entendida pelo homem comum, nos mostrando 
que as versões da Bíblia devem levar em consi-
deração as mudanças e a dinâmica de um dialeto. 

Infelizmente, assim como os fariseus e outros 
colegas protestantes de seu tempo, Lutero, às 
vezes, aplicava a letra da lei sem levar em con-
sideração o espírito da lei. Por exemplo, os seus 
ensinamentos contra o povo judeu pavimentaram o 
caminho para o antissemitismo encontrado na Ale-
manha de Adolfo Hitler no início dos anos de 1900. 

Correção: Na última edição do Jornal de Apoio, no artigo sobre O Outro Lado de Calvino, 
equivocadamente, foi informado que Calvino governou a cidade de Gênova na Itália quando, 
na verdade, ele governou a cidade de Genebra na Suíça.

O Pr. Jomar e família (Re-
giane, Davi e Ester), traba-
lhando em Rancagua, Chile 
há quatro anos, comemorados 
em outubro do ano passado. 
Pr. Jomar está em contato com 
igrejas e pastores Batistas 
Fundamentalistas do Chile 
com objetivo de trocar ideias 
e conhecer mais sobre as 
necessidades do povo chileno. 
No fi nal de 2015 pastor Jomar 
pregou em duas igrejas batis-
tas fundamentalistas: Iglesia 
Bautista Victoria (Pastor Aldo 
Asto), e na Iglesia Bautista 
Misionera El Bosque (Pastor 
Ramon Lara). No dia 20 de 
dezembro foi realizado o culto 
de fi m de ano, com a partici-
pação dos irmãos da igreja e 
convidados. Orem pelo sus-
tento fi nanceiro do Pr. Jomar, 
pois com a mudança no dólar 
a sua situação está difícil. 
Contatos: Telefone/WhatsApp: 
56972538907; e-mail: pastor-
jomar123@gmail.com.

ENCONTRO DE CASAIS
A Igreja Batista do Calvário 

em Morro Agudo, liderada pelo 
Pr. Edson Venâncio realiza 
anualmente um encontro de 
casais sob a coordenação 
do casal Sílvio e Raquel. O 
último encontro realizado dia 
12/12/15, tendo como preletor 
o Pr. Luciano Martins, da Igreja 
Batista Central de Barretos SP. 
O evento foi realizado na chá-
cara do casal Sílvio e Raquel. 
O traje foi estilo havaiano. A 
participação foi excelente e a 
palestra agradou a todos.

“Missão Brasil:  Um Convite para Iniciar 
Parcerias para a Grande Comissão”
Objetivo:
Unir líderes missionários 

do Brasil e de algumas 
nações estrangeiras a 
fi m de criar um ambien-
te propício ao diálogo 
e parceria para mis-
sões nacionais e 
estrangeiras.

Data e local: 
25 a 29 de 

abril de 2016 em 
Fortaleza

Investimento: 
Estamos negociando com hotéis, 

tentando alcançar um valor que não 
ultrapasse R$ 600,00. Mais informações 
em breve.

Tópicos para discussão: 
O Desafi o do Mundo Muçulmano e a Crise 

dos Refugiados; Visão estratégica e parceria; 
Parceria Brasil – EUA; Educação Teológica e Missão; 
Parceria entre Agências Missionárias Brasileiras; Pro-
movendo a visão missionária na Igreja Local; Iniciando 
um Movimento de plantação de Igreja; Visão Mis-
sionária para as Fronteiras do Brasil; Importância 
do Pastor na Visão Missionária.

Mais informações: 
Pr. Jenuan Lira pelo e-mail: pastorjenuan@gmail.com.
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exercícios espirituais, segui 
a norma. Reafirmei com-

promisso de assiduidade na leitura da 
Bíblia, na oração e na evangelização. 
No caso da leitura da Bíblia é essencial 
tê-la no celular, smartphone ou no ta-
blete, inclusive em áudio, para facilitar 
o acesso e até ouvir enquanto dirige. 
No caso da evangelização e da oração, 
neste ano de 2016 estou criando uma 
página com objetivo de unir pessoas 
de todo o Brasil na oração através do 
projeto UNO - Unidos Na Oração.

O projeto tem como objetivo formar 
em nossas igrejas intercessores para 
uma jornada mensal de um dia de ora-
ção. Esse dia será sempre no primeiro 
fi nal de semana de cada mês começando 
à zero hora (00h) de sábado e terminan-
do à meia noite (23h59) de domingo. 

O projeto terá como alvo envolver o 
maior número possível de intercessores 
em todas as igrejas que desejarem par-
ticipar. Em cada bloco de 15min pode-
remos ter quantas pessoas queiram se 
inscrever, mas o alvo é que todas as 96 
vagas do dia sejam preenchidas. São: 

MOCOCA SP
Para o missionário Pr. João 

Vasconcelos, o ano de 2015 foi 
repleto de bênçãos. Conseguiu 
financiar a casa, construir a 
garagem/igreja, os culto regula-
res alcançaram uma média de 
16 pessoas, as crianças estão 
chegando para o Clube Bíblico, 
muitos folhetos foram distribu-
ídos e várias pessoas foram 
evangelizadas. No dia cinco de 
dezembro no encerramento do 
trimestre no Clube Bíblico, foi 
um tempo muito precioso. Nos 
meses de setembro, outubro e 
novembro as crianças ganha-
ram pontos por participarem do 
clube, por decorarem versículos 
e por trazerem visitantes e no 
encerramento realizou-se a feiri-
nha e eles usaram seus pontos 
para comprar produtos. Foi uma 
verdadeira festa. Para 2016 Deus 
está preparando muita coisa boa, 
entre elas a chegada do irmão 
Elivelton e sua noiva Ana, que já 
será esposa. Eles se formaram 
no Instituto Bíblico Peniel. 

PORTA ABERTA

O conceito de Esperança Bíblica é ligado, conectado à 
ressurreição de Jesus. A ressurreição do Senhor, além 
de ser um fato histórico, é a base da nossa fé e a razão 

da nossa esperança.
A igreja cresce de maneira sadia e equilibrada quando existe 

a fé, a esperança e o amor na vida dos cristãos.  Por que quando 
existe ao contrário da fé, a incredulidade, ao contrário da esperança, 
o desânimo; o contrário do amor; a frieza, a igreja fi ca capenga, infantil 
e egoísta, tal qual a de Corinto.

Há muitos anos um pastor norte americano fi cou conhecido por cunhar 
essa frase: Bull Hybells, ele disse: “A esperança do mundo é a igreja.”

A Esperança é um presente da Graça e faz parte de um plano. O 
tema Graça é muito amplo, a Esperança é um item do presente divino.  
A Graça é o favor que o homem não merece mas Deus concede livre 
e gratuitamente por causa da soberania dele. 

Conforme A. W. Tozer: “Pela Sua graça Deus nos imputa me-
recimento onde não havia merecimento algum, e declara isento de 
dívida aquele que antes era devedor de tudo.” 

“A Graça se manifestou salvadora” conforme Tito 2.11. A palavra 
é epifania. Jesus é a aparição do próprio Deus. “Quem vê a mim, vê 
o Pai.” Manifestar é aparecer repentinamente, essa palavra tem a ver 
com algo que aparece e não há como impedir. Ela tem a ver com a 
intervenção divina para socorrer. É semelhante ao sol que aparece e 
começa a brilhar cada vez mais forte, e não há como impedir os seus 
raios nem sequer fazê-lo vir ou ir embora ou nem mesmo impedi-lo 
de brilhar e lançar fora as trevas.

A Graça se manifestou quando Jesus nos visitou e quando se 
entregou pelos nossos pecados. Ele veio salvar todos os homens, não 
importa a classe social, o nível de instrução, a raça, cor, religião... Aqui 
não sugere que todos serão salvos no fi nal, em nenhuma parte da 
Bíblia ensina salvação universal. Somente aqueles que o receberam 
é que serão salvos no fi nal.

Ele pagou o resgate. Era como se tivéssemos um dono que nos 
escravizava, que nos mantinha manipulados, dominava. Ele pagou com 
a própria vida, ele pagou a fi ança e fomos libertos de toda maldade.

A Graça educa - O sentido da palavra é ensinar a uma criança. 
Não ensino meus  fi lhos assim, fi lho sente aqui que agora é a hora 
da instrução. Não é assim, é um ensino contínuo, um processo, em 
qualquer lugar em qualquer tempo.

A Graça é uma professora tempo integral. O que ela nos ensina? 
Ensina a dizer não = renegar, rejeitar, negar, repudiar, renunciar.  O 
mundo nos ensina a dizer sim para tudo. O mundo sabe dizer não? 
Não. Sempre diz sim, à impiedade e aos desejos mundanos. 

O mundo é irreverente, tira sarro, não tem temor. É ímpio, não 
tem consideração para com as coisas de Deus.  o oposto de ímpio 
é piedoso. Pessoa que dá esmola? Não, pessoa marcada por um 
temor a Deus. O oposto é impiedoso, ímpia, descaso. 

A Graça nos ensina a dizer não para essas atitudes. A Graça que 
nos salva nos coloca na escola da santidade. 

Lulu Santos disse em sua música “Certas coisas”: “Somos medo 
e desejo, somos feitos de silêncio e som.” Eu acrescento: Somos 
feito de vontades fortes, vaidades, ódio, ostentação, orgulho, inveja, 
irritação... A Graça põe freios em nós.  Ela nos liberta da ignorância 
e da tirania das paixões. Apesar das contradições, somos coragem 
e esperança, somos também feitos de vozes e infl uência. Podemos 
ser amorosos, perdoadores, pacifi cadores, altruístas, pacientes...
Contra essas coisas não há lei. A Graça é a diferença entre nós e 
as pessoas de fora. A Graça põe limites para nós. A porta larga não.

Havia em nós vontades tão fortes e nada nos impedia de praticá-
-las. Ele não nos salvou para continuarmos do mesmo jeito. Conta-se 
que um bêbado se aproximou de Dwight Moody disse: “Eu sou um 
convertido do seu trabalho.”  Moody respondeu: “Realmente pode 
ser, mas não do Evangelho de Jesus, se você fosse convertido a 
Cristo deixaria essa maldita cachaça.” 

A Graça nos ajuda a ter disciplina, a dizer não, tem a ver com 
a santifi cação (obra do Espírito Santo em nós): O Mundo diz: “Siga 
seu coração, ah veja como você pode se divertir, libere geral, caia 
na gandaia, ninguém me segura...”. A Graça não apenas salva, mas 
faz manutenção da nossa vida nessa era presente. 

A Graça nos ensina a viver nessa tríplice bem aventurança (sen-
sata, justa e piedosamente).  Sensata - em relação a si mesmo (auto 
controle), justa (em relação ao próximo) e piedosa (em relação a Deus).  

Qual é a esperança do homem moderno? nenhuma. o que aprende-
mos na escola sobre seres vivos. Nasce, cresce, vive, reproduz e morre. 
Os existencialistas dizem que a vida é um absurdo. Não dá para entender 
porque o ser humano, nasce, cria projetos e morre. A morte é vista como 
aniquilação, nadifi cação de tudo que se construiu. Quer dizer, a morte é 
a falência da existência, daí é preciso aproveitar de tudo ao máximo...

Pronto! Acabou, o homem sem Deus não tem esperança. Ele 
tem progresso de vida para dar sentido. Eu vou fi car rico, ser um 
empresário de sucesso. Quando consegue tem outro projeto. Agora 
que sou rico, vou dedicar à sobrevivência do Mico Leão Dourado. 

Não é fácil falar de Esperança para quem vai se aposentar e ganhar 
um salário mínimo, sem falar das doenças que surgem no processo do 
envelhecimento, da falta de assistência médica adequada, do desemprego 
para gente nova e do drama de quem fi ca desempregado aos 40... En-
quanto vivemos como peregrinos, somos inspirados por uma magnífi ca 
esperança: A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador 
Cristo Jesus. A Esperança é para essa pessoa alcançada pela Graça. 

Não temos uma esperança qualquer, aguardamos um fi nal feliz. A 
Igreja verdadeira aguarda o seu noivo que virá buscá-la, aquele que 
a comprou com o próprio sangue.  Esse corpo vai sendo consumido 
pelo tempo, mas há uma esperança de ressurreição.

Todo cristão foi chamado para uma vida diferenciada, liberto 
das paixões e útil para servir a Deus, enquanto aguarda a Segunda 
Vinda de Jesus. 

No dia 03/11/ 2015, o Ministé-
rio em prisões no Rio Grande do 
Sul, sob a coordenação do mis-
sionário Joel Ribeiro completou 
12 anos de trabalho nos presí-
dios, penitenciárias e albergues. 
Vinculado à AMI, o Projeto Porta 
Aberta deverá crescer e se es-
palhar pelos presídios de todo o 
Brasil. Em julho de 2015 o irmão 
Joel participou do Congresso 
da AMI na cidade de Valinhos 
SP. Também marcou presença 
na Conferencias Regional em 
Goiana GO e na Conferência 
de Missões na IBB Vila S. Jor-
ge, Guarulhos SP.  Orem pelo 
missionário Gelson, também de 
Porto Alegre RS. Orem também 
para que a partir de 2016, com 
divulgação mais efetiva os dois 
missionários obtenham sustento 
integral e novos missionários 
sejam admitidos no Projeto. 
Interessados devem entrar em 
contato com o coordenador de 
missões da AMI, Pr. Carlos Al-
berto Moraes. 

CUIABÁ MT
A Missionária Elza Alves 

Cândido, viúva do saudoso Pr. 
João Cândido da Silva continua 
servindo a Deus em Cuiabá MT 
juntamente com seus filhos, 
Débora, Tiago, Dalila e genro 
Moisés. No dia primeiro de 
dezembro de 2015 completou 
exatos 11 anos da partida do 
Pastor João Cândido. Irmã Elza 
está muito grata para com todas 
as igrejas e irmãos que continu-
aram apoiando seu ministério 
em todos estes anos. Para 
fazer contato com ela e saber 
mais sobre seu trabalho use o 
e-mail: missio.elzacandido@
hotmail.com.

O que esperar de 2016?
(Continuação da Página 1)

24h = 1440min ÷ 15min = 96 vagas. No 
projeto UNO, serão intercessões apenas 
para a salvação de pessoas a serem 
evangelizadas. 

Consequentemente há no projeto 
UNO o incentivo à evangelização de 
parentes, amigos, vizinhos, colegas de 
trabalho, autoridades e muitas outras 
pessoas com quem temos facilidade de 
contato. A página ainda está em desen-
volvimento, mas já pode ser acessada 
em http://www.unidosnaoracao.com.br.

Sobre o futuro, e sem fazer especula-
ções, acredito que a minha geração tem 
razões legítimas para alimentar, como 
nenhuma outra na história, a expecta-
tiva de que podemos ser a geração do 
arrebatamento. Maranata!

Lar Shekiná é reconhecido no Brasil

de reintegrá-las à sociedade. Em abril de 
2009 a irmã Lídia Costa da Igreja Batista 
Esperança em São Paulo liderada pelo 
Pr. Sérgio Moura apoiada por um grupo 
de irmãos fundou o Lar Shekiná.

O lar oferece um abrigo sem violência 
e o cuidado necessário mediante suas 
limitações. Um teto para dormir. O carinho 
e afeto que todo ser humano precisa. 
Alimentação balanceada. Acompanha-
mento e encaminhamento individualizado 
nos tratamentos médicos. Atendimento 
rotativo - pessoas que passam o dia no 
lar e retornam às suas casas a noite. 
Recreação em geral. Dezenas de pes-
soas foram alcançadas pelo evangelho e 
salvas por Cristo através deste ministério. 

EVENTO
No dia três de Dezembro de 2016, 

comemorou-se o Dia Internacional da 
Pessoa com Defi ciência. A data foi co-
memorada por antecipação no dia 29 de 
novembro na Igreja Batista Esperança 
através de um grande evento dirigido 
pelo Lar Shekinah reunindo mais de 200 
participantes. A irmã Lídia agradece a 
todos que colaboraram com o evento.

De acordo com dados do 
IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística, no 

Brasil mais de 45 milhões de habitantes 
possuem algum tipo de defi ciência, seja 
visual, auditiva, motora ou mental. Ou 
seja, aproximadamente um em cada 
quatro habitantes do nosso País. 

As irmãs Lídia Costa e Sandra Reis, 
do Lar Shekiná, foram eleitas durante 
a IV Conferência Estadual dos Direitos 
da Pessoa com Defi ciência para repre-
sentar São Paulo, na IV Conferência 
Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência que será realizada de 25 a 
27 de abril de 2016 em Brasília DF. Elas 
estarão entre os 118 delegados de todo 
o Brasil. Lídia e Sandra também repre-
sentarão São Paulo na XII Conferência 
Nacional dos Direitos Humanos de 25 
a 29 de abril de 2016, em Brasília DF. 

O Lar Shekiná, resultou do Grupo 
Shekiná iniciado no dia 16 de abril de 
1996. O projeto do grupo nasceu no 
coração da irmã Lídia Costa que viu a 
necessidade de atendimento voltado à 
pessoas com defi ciência com objetivo 

Esperança!

“A Bíblia é a espada do espírito; é um mapa pelo qual o cristão navega 
para a eternidade; o roteiro pelo qual anda todos os dias; o relógio pelo 

qual acerta sua vida; a balança com a qual pesa suas ações”.
(Jefryson Jon)
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TOCANTINÓPOLIS-TO
Para o missionário Pr. Ro-

gério Inácio o ano de 2015 foi 
de muitas lutas no campo de-
vido a enfermidade na família, 
principalmente com a esposa 
Is is.  No mês de novembro 
Pr. Rogério recebeu irmãos 
candidatos ao campo missio-
nário para fazer o treinamento 
durante 15 dias na aldeia. Con-
tinuem orando pela salvação 
do povo Apinajé e por mais 
obreiros para aquele campo. 
Para contatos use o telefone e 
WhatsApp (63) 81100892.

FAMÍLIA FERREIRA A expiação de Cristo é limitada, defi nitiva 
ou ilimitada? Jesus morreu por todos 
ou só pelos eleitos? Tendo tantos re-

cursos que poderiam ser usados para alcançar os 
perdidos, há quem fi que promovendo polêmica 
no arraial cristão, convidando, para satisfazer 
a sede de academicismo do povo tupiniquim, 
doutores que cruzam o oceano em busca de 
prosélitos. 

Penso que os que se deixam encantar por 
isso têm uma espécie de coceira nos ouvidos. 
Fico triste com quem gasta tempo numa tremen-
da ginástica exegética na intenção de limitar o 
amor de Deus, o alcance da sua graça e o valor 
da expiação operada pelo sangue de Cristo a fi m 
de sacramentar a sua ótica teológica. Todavia 
me entristece mais ainda ver quem assevera 
ser cristão e que demonstra não ter boca para 
proclamar o evangelho, aplaudindo tais ideias 
como se agora tivesse descoberto a tábua de 
salvação ou quem sabe a justifi cativa para a sua 
acomodação, inércia. 

Há em nossos dias uma perigosa paixão 
por discursos religiosos, os quais se mostram 
eficazes em entreter e satisfazer a curiosida-
de intelectual da cristandade, sem contudo 
torná-la cheia de fervor, amor pelos perdi-
dos e eficaz na proclamação do evangelho. 
Desta forma tais palestrantes embriagam o 
arraial cristão com o mesmo discurso que 
anestesiou a Europa e que após um século 
a transformou num continente estéril, infiel 
e cético o qual vai dia após dia sendo sub-
jugado pelos muçulmanos que transformam 
catedrais em mesquitas. 

Paulo, de quem tanto falam na intenção de 
justifi car seus argumentos, nunca fi cou preso em 
seu escritório ou indo de igreja a igreja, a fi m de 
fazer um prosélito, mas foi em busca dos perdi-
dos e pela salvação destes suplicou (Romanos 
10.1   Irmãos, a boa vontade do meu coração e 
a minha súplica a Deus a favor deles são para 
que sejam salvos). 

Não se dê por satisfeito por ouvir um orador 
que por falar difícil pareça ter razão. Vá em 
busca dos perdidos. Cristo morreu por você 
e por todo aquele para o qual você olhando é 
tentado a ser negligente e indiferente quanto 
a sua salvação. Pregue a Palavra e deixe o 
resultado com Jesus. 

Quanto a outras questões duvidosas, na 
eternidade e só na eternidade saberemos com 
certeza quem tinha razão. Talvez nem isto ire-
mos querer saber. Não há motivos para orgulhar 
do que pensamos que sabemos. “Porquanto a 
graça de Deus se manifestou salvadora a todos 
os homens.” (Tito 2.11). “Porque Deus amou 
ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pe-
reça, mas tenha a vida eterna.” (João 3.16). “O 
Senhor não retarda a sua promessa, ainda que 
alguns a têm por tardia; mas é longânimo para 
convosco, não querendo que alguns se percam, 
senão que todos venham a arrepender-se.” (2 
Pe. 3.9). “Mas Deus, não tendo em conta os 
tempos da ignorância, anuncia agora a todos 
os homens, em todo lugar, que se arrependam.” 
(Atos 17.30). “Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”. 
(Mateus 11.28). “E Ele é a propiciação pelos 
nossos pecados e não somente pelos nossos 
próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.” 
(1 João 2.2)  

“Existe uma única regra de ouro para o discernimento espiritual, 
que é a obediência. Nós aprendemos mais com cinco minutos 

de obediência do que com dez anos de estudo.” 
(Oswald Chambers)

O Quarto de Guerra (War Room), 
de Alex e Stephen Kendrick, uma 
produção modesta num mercado 

dominado por gigantes e poderosos chega 
a ter sucesso só por milagre. O mercado 
editorial, as salas de cinema, a Som Livre - 
gravadora Globo, adesões ao Cabo e à Netfl ix 
confi rmam: “O público denominado evangélico 
é uma máquina de consumo”.

O enredo e os diálogos são longos, alguns 
cansativos até, mas tudo é compensado pela 
história, o grande mérito e trunfo dos Kendrick. 
É sobre uma família comum (Elizabeth e Tony 
Jordan), na média de uma sociedade capita-
lista. Um homem ocupado e bem sucedido, 
que relega sua família a segundo plano - fi lha 
à margem: Os pais não participam de suas 
conquistas cotidianas. Este é o cenário.

A família está em declínio até Elizabeth 
conhecer Clara Willians. O fi lme lança luzes 
sobre aquelas pessoas piedosas que, apa-
rentemente não são ativas, mas que sob o 
silêncio piedoso participam intercedendo e 
acompanhando vidas e famílias. O protago-
nismo de uma idosa é um contraponto às 

Recorde de público neste segmento. Uma obra que vem de uma sequência de fi lmes 
como “A Virada”, “Desafi ando Gigantes”, “À Prova de Fogo” e “Deus Não Está Morto”.

igrejas que se destacam em ministério de e 
com jovens. E a intercessão como disciplina 
num tempo em que o ministério de louvor é a 
“vedete” das igrejas.

Clara é uma idosa entusiasmada e conta-
giante. Vive a compartilhar suas experiências 
de oração em seu front - o quarto de guerra. A 
oração como disciplina espiritual pode afetar, 
intervir, mudar. Ao fi nal, este recado tenta 
ecoar mundo a fora: Use sua fé para mudar 
situações, a começar por superar a fé nominal 
de Elizabeth e Tony.

Mas, cuidado com os simplismos. Você 
pode ter a sensação de que o curso de um 
casamento ou de qualquer outra circunstân-
cia ou crise pode ser mudado apenas e tão 
somente pela mística. Sabemos, não é assim. 
A oração pessoal, familiar e comunitária são 
importantíssimas, mas não é tudo! Um “quarto 
sagrado” de nada vale sem vida consagrada.

Há lições explícitas. Orar nunca é demais. É 
sobre a vivência do cristianismo em tempos de 
Estado Islâmico. Deixa ânimo sobre situações que 
podem ser mudadas. Recomendável para famílias 
– especialmente casais, pais e igrejas inteiras. 

O Trabalho missionário em 
Araure, Venezuela continua 
se desenvolvendo. Apesar das 
dificuldades econômicas no 
país, o povo está esperançoso 
de que as eleições que foram 
realizadas para deputados em 
dezembro de 2015 possa tra-
zer alguma melhora. As lutas e 
difi culdades no país amigo tem 
levado o povo de Deus a se unir 
e crescer espiritualmente. Pr. 
Aguinaldo está trabalhando em 
três setores: La Tapa, Gonzalo 
Barrios e Rio Acarigua. Outubro 
foi o mês missionário e Deus 
abençoou grandemente a igreja. 
A promessa de fé para missões 
chegou a cinco salários mínimos. 
Atualmente apoiam vinte e duas 
famílias. Orem pela compra de 
um terreno que é fundamental 
para dar continuidade ao traba-
lho. A meta para o terreno é de 
150 mil reais. Em dezembro Pr. 
Aguinaldo viajou para o Brasil 
indo de carro até Boa Vista e 
de lá de avião para São Pau-
lo a fim de visitar parentes e 
principalmente seu pai que não 
estão bem de saúde. Continuem 
orando pelo Pr. Aguinaldo, sua 
esposa Rita e os fi lhos, Joyce, 
Julia, Juan Pedro.

 
MOÇAMBIQUE

Por quem 
Cristo morreu?

O missionário Pr. Odenilson 
de Sousa Figueiredo e sua 
esposa Maria Luiza das Neves 
Figueiredo, que estão traba-
lhando em Moçambique, Áfri-
ca, vieram ao Brasil no final de 
2015 para tratamento de saú-
de. Em Moçambique foi reali-
zada a compra do terreno e já 
foi concluída a primeira fase da 
primeira etapa da construção. 
Assim, os cultos estão sendo 
realizados na sede própria. 
O trabalho completou 7 anos. 
Neste período aqui no Brasil o 
casal viveu um momento triste 
com o falecimento do senhor 
Diógenes, pai da Luiza. 
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Tuiuti é localizada a 100 km da 
capital Paulista na microrre-
gião de Bragança Paulista. 

Faz limites também com: Amparo, Mo-
rungaba, Monte Alegre do Sul e Pinhal-
zinho. É uma cidade pequena com 6.000 
habitantes aproximadamente, mas não 
deixa de ser bela e acolhedora.

No ano de 2013, o casal Valdivan e 
Priscila Santos, começou a fazer reuni-
ões de discipulado bíblico com algumas 
pessoas, reconhecendo a falta de uma 
igreja de sã doutrina no município. É 
verdade que a cidade é pequena, mas 
também é carente de uma igreja que 
pregue verdadeiramente as Escrituras. 
Com esta motivação, Valdivan, formado 
no CTL - Curso de Treinamento de Lí-
deres do Seminário Bíblico Palavra da 
Vida, também formado em Letras, deci-
diu investir seriamente na implantação 
de uma nova igreja.

Com o passar dos meses, as reu-
niões cresceram, mais pessoas foram 
convertidas e de um grupo de estudos 
bíblicos o trabalho se tornou uma 

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

DICAS DE LEITURA 
EM DEFESA DE DEUS

John Lennox
Editora A Verdade

www.editoraverdade.com.br

IQUITOS - PERU
Pr. Felix Saul Mera Ramirez, 

a esposa Nora Esther e os filhos 
trabalhando na implantação de 
igrejas em Iquitos, Amazônia 
Peruana encerrou 2015 com a 
satisfação de missão cumprida. 
Seu pedido para 2016 é que 
continuem orando pelo trabalho 
da Igreja Bat ista Horeb e as 
Comunidades Ribeirinhas que 
estão sendo alcançadas. Em 
novembro de 2015 foi realizada 
a VI Conferencia Missionária 
na Igreja Batista Horeb e com a 
renovação da Promessa de Fé a 
Igreja decidiu adotar mais dois 
missionários em 2016, totalizando 
15 projetos apoiados pela igreja. 
Contatos: Calle Los Lirios, nº 311 
- San Juan Bautista – IQUITOS- 
PERU, e por e-mail: sauliquitos@
yahoo.es; Telefone 51-962622275 
(WhatsApp).

PETERSON

Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, 
grande é a tua fé! Seja isso feito para contigo 
como tu desejas. E desde aquela hora a sua 

fi lha fi cou sã. Mateus 15:28
Fé é acreditar no que não se pode ver, é confi ar , 

podemos imaginar muitas histórias de mulheres de fé, 
como esta mulher de Mateus, ela estava diante de Jesus 
e cria que sua fi lha poderia ser curada, e obteve o milagre 
que procurava, mais fé é mais forte do que receber o 
milagre, é acreditar e saber que Deus conhece tudo em 
nossa vida e sabe o que é melhor, amo missões e a vida 
de missionários tem uma missionária e uma história  em 
particular que me abençoou quando estava no seminário 
e contei para as crianças em uma EBF, até hoje este 
exemplo me ensina.

Amy Carmichael - Missionaria na Índia nasceu em 
1867 na Europa e morreu em 1951 com 84 anos na Índia 
onde serviu a Jesus por muitos anos, ela sempre foi uma 
menina de fé e fez um pedido a Deus.

Amy tinha lindos olhos castanhos, enquanto sua 
família e quase todas suas amigas na igreja tinham 
lindos olhos azuis, ela em sua pureza infantil pediu a 
Deus que mudasse a cor de seus olhos de castanho 
para azuis como de suas amigas, ela orou com fé, e 
foi dormir acreditando que na manhã seguinte teria 
os olhos da cor do mar. Na manhã seguinte levantou 
bem cedo e correu para o espelho, ficou muito triste 
ao constatar que seus olhos continuam castanhos!!!! 
Sua fé não adiantara de nada Deus não respondeu a 
sua oração. Mas depois de alguns anos quando estava 
na Índia caminhando pelas ruas, descobriu que podia 
entrar nos templos pagãos pintando o seu rosto com 
borra de café, e seus olhos castanhos ficavam perfeitos 
na Amy que precisava parecer uma indiana para entrar 
nos templos e salvar e comprar crianças para Jesus, 
nenhuma missionária europeia podia porque todas 
tinham olhos azuis e os indianos todos tinham olhos 
castanhos ou pretos!!!!

Uma mulher de fé não é somente a que recebe tudo 
que pede, que não tem problemas, que a cada dia vê 
milagres acontecendo, uma mulher de fé verdadeira é 
a que continua fi rme, orando, servindo mesmo quando 
ouve um não.

A Bíblia nos relata a história de uma mulher de fé 
que seria vista como uma mulher derrotada, uma mulher 
abandonada mais que nos deixou um grande exemplo 
de fé, Noemi uma mulher que passou por vales de dor, 
de dúvida, de amargura, mais que recebeu no tempo 
de Deus a alegria a paz e pode segurar no colo seu 
lindo neto.

Irmã como está a sua vida cristã, como está o teu tes-
temunho, como está a tua comunhão com Deus, o quando 
você conhece do seu Salvador.

Você consegue mesmo depois de ouvir um “não” de 
Deus continuar confi ante e feliz, você é feliz com o que 
Deus tem lhe confi ado, você tem sido um memorial de fé 
para sua família, para seus fi lhos, para seus pais.

Então, aqueles que temem ao Senhor falam um com 
o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um 
memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor 
e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3:16

Estamos terminando um ano de lutas e vitorias, neste 
novo ano podemos viver alegres e confi antes sendo para 
nossas famílias um memorial de fé, lembrando a cada luta 
a cada tristeza que a nossa força está no Senhor, que a 
nossa alegria não depende das circunstancias mais está 
depositada em Jesus nosso Salvador.

“Quando você tiver lido a Bíblia, saberá que ela é a Palavra 
de Deus, porque nela você terá descoberto a chave para o seu 

próprio coração, a sua própria felicidade e o seu próprio dever.” 
(Woodrow Wilson)

Mulher 
de fé

O missionário Peterson realizou 
visitas nas cidades de Jaqueira, 
Catende, Queimados, Jurema, São 
Bento do Uma e teve a oportunidade 
de conhecer novos defi cientes que 
puderam frequentar o acampamen-
to e iniciar contato evangelístico. 
O Acampamento Refúgio Sobre 
Rodas, realizado nos dias 27 a 30 
de novembro foi maravilhoso, rece-
bendo quase o dobro das pessoas 
esperadas, uma média de 140 por 
dia com pico de 160 no domingo. Foi 
muito importante o apoio das igrejas 
IBR de Rio Pequeno e Lajeado - SP, 
da PIB de Feira de Santana-BA. 
Houve sete decisões por Cristo, um 
batismo e várias reconciliações de 
pessoas que estavam afastadas do 
evangelho. Desde a sua chegada 
a Peroba, várias reformas foram 
realizadas no local. Os missionários 
Monte e Jenny Hanks, que sempre 
estão presentes nos retiros, adqui-
riram oito novas cadeiras de Rodas 
que foram distribuídos para os que 
necessitavam, inclusive, dentre eles 
dois participantes que vieram pela 
primeira vez. 

CURSOS
A Escola Associada “Fonte de 

Luz” em Uberaba, disponibiliza 
gratuitamente os seguintes cursos 
para 2016: Investigadores da Bíblia, 
Caminhos de Paz, A Vida de Cristo 
- A Vida em Cristo, Doutrinas da 
Bíblia, e Amor, Namoro e Casamen-
to. Todos os cursos tem diploma 
e selo de honra ao mérito para a 
média acima de sete. As pessoas 
interessadas em estudar mais a 
Palavra de Deus podem entrar em 
contato com a irmã Eliana pelo e-
-mail: eliana-paiva@hotmail.com; 
Telefones: (034) 3314-9621(Fixo) 
e 9 9120-8117 (Tim). Rua Minas 
Gerais, 712 – CEP 38050-070 
Uberaba, MG.

Novo trabalho Batista 
Regular em Tuiuti SP

congregação da Igreja Batista Adonai 
em Osasco - SP, pastoreada pelo Pr. 
Fernando F. de Sousa.

Atualmente, a Congregação Batista 
Moriah, tem os cultos realizados nas 
quartas-feiras e sábados, nos fundos 
da residência de uma das famílias da 
congregação e conta com uma média 
de 30 participantes. 

Valdivan Donizete dos Santos e 
Priscila Del Nero Santos são membros 
da Igreja Batista Adonai. Eles tem um 
fi lho, Gabriel de dois anos e contam com 
suas orações e apoio.

Valdiva e Priscila

O FIRME ALICERCE DA IGREJA
Arno Froese

Actual Edições
www.chamada.com.br

Desde que as 
Torres Gêmeas ru-
íram, não faltam 
argumentos de que 
a religião ‘é perigo-
sa’, ‘mata’ ou ‘en-
venena tudo’. Se 
a religião é o pro-
blema do mundo, 
conforme dizem os 
novos ateus, que 
medida querem eles tomar? Batendo 
de frente com personalidades como 
Hawking, Dawkins, Dennett, Hitchens 
e Michel Onfray, John Lennox realça 
algumas das falácias da abordagem 
no Novo Ateísmo.

EU ESCOLHI ESPERAR
Nelson Júnior

Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br 

Numa época em 
que o relógio parece 
avançar cada vez 
mais rápido e em 
que ninguém tem 
tempo a perder, es-
colher esperar pode 
parecer um contras-
senso. Afi nal, nada 
mais recorrente do 
que a mensagem 

do sexo sem compromisso, do prazer 
a qualquer custo e das relações passa-
geiras. Este livro fala da importância de 
saber esperar e leva à refl exão sobre 
por que esperar. 

Atos é um do-
cumento histórico 
que revela o iní-
cio da Igreja. Ele 
termina inespera-
damente, com as-
suntos ainda pen-
dentes (At 28.31). 
Desta forma, a 
pregação e o ensi-
no continuarão até 
que a Igreja esteja completa. O autor 
coloca em destaque a edifi cação do 
fundamento da Igreja em Jerusalém, 
acontecimento único jamais será repe-
tido (Ef 2.20). 

O PODER TRANSFORMADOR 
DO EVANGELHO

Jerry Bridges
Editora Batista Regular

www.editorabatistaregular.com.br 
Paulo diz que 

p rec isamos ser 
t r a n s f o r m a d o s . 
Muitos cristãos, po-
rém, lutam em vão 
para serem trans-
formados. Acabam 
frustrados e desa-
nimados, apesar do 
sincero desejo de 
crescer. Ainda não 

encontram a essência do crescimento 
cristão de acordo com a Bíblia. “Pre-
gar o evangelho a nós mesmo todos 
os dias”. Não é apenas um conceito 
cativante, é o método bíblico e efi caz. 
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COCOS BA
O missionário Pr. Deusva-

nio e família, trabalhando na 
implantação da Igreja Batista 
Fundamentalista em Cocos BA 
tem colhidos frutos através do 
trabalho de evangelismo de casa 
em casa. No dia 25 de novembro 
de 2015 foi realizado o batismo 
da Débora, uma jovem que rece-
beu a Cristo como Salvador no 
primeiro mês de ministério em 
Cocos. Ela já havia sido discipu-
lada, mas só agora foi batizada. 
A Kelly, esposa do missionário 
tem desenvolvido um ministério 
de oração com as mulheres da 
igreja que tem sido um dos pila-
res de sustentação do ministério. 
A grande necessidade agora é a 
compra do terreno para a cons-
trução. Pastor Deusvanio planeja 
visitar as igrejas que o apoiam 
a partir de maio de 2016. Para 
contatos: Rua Marcionílio F. Nu-
nes 39, Centro CEP: 47680-000 
Cocos - BA, por E-mail: deusva-
nio@hotmail.com, telefone: (77) 
99169-5979 (TIM).

FAMÍLIA MARTINS
Para o missionário Pr. Fer-

nando César Martins, sua es-
posa Milena e as filhas Isabela 
e Ana Luiza, 2015 foi um ano 
de muitas lutas, mas também, 
de vitórias. Em São Carlos Pr. 
Fernando está t rabalhando 
para o início da implantação 
de mais uma igreja. Orem pela 
família do Pr. Edson que está 
ajudando neste novo desafio e 
poderá assumir o pastorado da 
primeira igreja assim que houver 
condições. Em Araraquara, onde 
Pr. Fernando apoia a igreja o 
trabalho está em fase de restau-
ração. Espera-se que em breve 
a igreja possa ter condições 
para chamar um pastor. Conta-
tos por e-mail: Prfernando20@
hotmail.com; por telefone: (16) 
98116-4547.

FARROUPILHA RS

“O tempo movimenta a história, mas quem constrói é você; 
seja de acertos ou erros, fracassos ou vitórias, 

você quem decide que marcas deixar nesse tempo.”
(Rogério Macena)

Pr. Marcus Vinícius, junta-
mente com a esposa Ana Caro-
lina e o filho Benjamin, iniciam 
2016 com grande expectativa 
das bênçãos do Senhor sobre 
o trabalho de implantação da 
igreja em Farroupilha RS. É 
necessário alugar um espaço 
físico para os cultos e adequa-
ção para cultos de sexta-feira, 
mas para isso as despesas 
aumentarão. O apoio de irmãos 
do Tabernáculo Batista Funda-
mental de Caxias do Sul tem 
sido um grande estímulo para 
o pastor Marcos e sua esposa. 
Contatos: (54) 8427-0328 (Oi) 
e (54) 8118-9902 (Tim); (54) 
3261-4365 (residencial). E-mail: 
marcus-carol@hotmail.com. 

A missio-
n á r i a 
Rosan-

gela da Silva Fei-
tosa saiu do Brasil 
rumo a Moçam-
bique no dia 7 de 
Dezembro, e che-
gou em Maputo 
no dia 8. Uma via-
gem de 25 horas 
de Uberaba-MG a 
Maputo-Moçambi-
que. No dia 21 de 
novembro acon-
teceu o culto de 
envio em Uberaba. 

Chegada 
em Maputo

Emancipação

No dia 12 de dezembro de 2015 acon-
teceu a organização de mais uma 
Igreja Batista Bíblica no Estado de 

Minas Gerais. Foi emancipada a Primeira Igreja 
Batista Bíblica em Borda da Mata MG que era 
congregação da Primeira Igreja Batista Bíblica 
de Cidade Ademar em São Paulo capital, lide-

rada pelo pastor Josué Pereira Félix. 
A liderança da nova igreja está sob a res-

ponsabilidade do Pastor Natanael Rodrigues 
Nogueira. Na foto, a nova diretoria da Igreja. 
Para contato com o Pr. Natanael: Telefone e 
WhatsApp (35) 99128-3800, ou pelo e-mail: 
natanael_rn@hotmail.com.

Para contatos use o Facebook: https://www.face-
book.com/missrosangelafeitosa. 

Tivemos um contato da missionária assim que ela 
chegou a Moçambique e o seu principal comunicado 
é este: “Mudei meus números de telefone. Agora são: 
Vodacom: 258 84 614 3334; e Mcel: 258 82 449 5020. 
O primeiro número é o mesmo do WhatsApp. Skype: 
missrofeitosa. O seu e-mail é: missrosangelafeitosa@
gmail.com.

PARTICIPE DO XXIII CONGRESSO BATISTA BÍBLICO
Inscrições pelo site: www.cbbn.org.br
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RIO BRANCO AC
Pr. Ruy Messias chegou ao 

fi nal de dois mil e quinze glo-
rificando a Deus por grandes 
conquistas. O Senhor realizou 
proezas no trabalho em Rio 
Branco AC com salvação e vidas 
transformadas. Com isso, os ir-
mãos estão entusiasmados pela 
perspectiva de novas conquistas 
para 2016. Uma das grandes 
vitórias no ano fi ndo foi a compra 
do terreno vizinho à Igreja Fun-
damental. Era objeto de orações 
por vários anos e o negócio se 
tornou possível. Há parcelas a 
serem pagas e para isso nós 
devemos orar e apoiar os irmãos 
ali em Rio Branco. A bênção fi cou 
maior ainda quando três meses 
após realizar o negócio, foram 
realizadas no local algumas 
benfeitorias na infraestruturas, 
tais como, rede de esgoto, rede 
de fornecimento de água tratada, 
e asfalto. Orem pela saúde do 
Pr. Ruy, por sua esposa Jane 
e o filho Estevão. Neste ano 
de 2016 será realizado em Rio 
Branco uma Conferência Regio-
nal da AMI.

TIMOR LESTE

O projeto Visão Brasil-Índia 
2012 é um esforço conjunto 
de igrejas batistas funda-

mentalistas brasileiras para alcançar 
cada região da Índia com o Evangelho 
de Jesus Cristo através de missionários 
nacionais indianos.

O projeto nasceu no coração do mis-
sionário Pr. Jefferson Quevedo Soares 

Em certa escola, um casal de namorados con-
versava debaixo de uma árvore, no intervalo 
das aulas. A moça pega uma folha no chão 

e nela escreve: Eu te amo, depois a entrega ao rapaz. 
Aquela folha foi guardada com todo o carinho no caderno 
daquele rapaz.

Num sentido, aquela era uma folha como qualquer outra. 
Não possuía nenhum valor intrínseco, pois havia milhares 
de folhas iguais a ela no pátio daquela escola. Mas aquela 
folha era especial, pois tinha um valor extrínseco. Um valor 
atribuído.  O rapaz atribuía àquela folha um grande valor. 
Era um símbolo do amor de sua namorada.  Se ele tratasse 
aquela folha com negligência, indicaria que não valorizava o 
amor manifesto nela. O valor da folha não estava nela mesma, 
mas no amor expresso através dela. 

O evento narrado acima pode ilustrar o amor de Deus pelo 
seu povo, conforme lemos no livro do profeta Isaías 43.1-5:

“Mas agora, assim diz o SENHOR, que te criou, ó Jacó, 
e que te formou, ó Israel:

Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, 
tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei conti-
go; quando, pelos rios, eles não te submergirão; quando 
passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama ar-
derá em ti. Porque eu sou o SENHOR, teu Deus, o Santo 
de Israel, o teu Salvador; dei o Egito por teu resgate e a 
Etiópia e Sebá, por ti. Visto que foste precioso aos meus 
olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti 
e os povos, pela tua vida. Não temas, pois, porque sou 
contigo; trarei a tua descendência desde o Oriente e a 
ajuntarei desde o Ocidente”.

O ministério profético de Isaías foi exercido durante os 
anos 740-680 antes de Cristo. A primeira parte de seu livro 
narra as profecias feitas durante a ameaça do grande império 
Assírio, e exortam o povo a confi ar em Deus e não buscar 
refúgio nas alianças idólatras. Esta parte é concluída com 
a narração do livramento operado por Deus.  Mas também 
anuncia outra ameaça, a do Império Babilônico, e afi rma 
que desta vez o povo de Deus sofreria o juízo, pois recusara 
arrepender-se e confi ar em Deus, apesar de toda graça ma-
nifestada por Ele (Isaías 1-39).

Na segunda parte do livro (capítulos 40-66) lemos 
as profecias de conforto. Nesses capítulos, Isaías fala 
não apenas à sua geração, mas também à geração que 
estaria no cativeiro babilônico. Seu propósito é animar e 
confortar o povo, mostrando que, apesar da desobediên-
cia deles, Deus restauraria sua sorte e os traria de volta 
à terra. Ele quer deixar claro que o cativeiro não fora 
resultado do fracasso de Deus em defender o seu povo, 
nem desinteresse ou falta de amor da parte d’Ele, mas 
o cumprimento de seu juízo, há muito anunciado. Mas, 
após juízo, haveria salvação. 

Israel sentia-se pequeno, esquecido e desvalorizado, 
pois estava longe de sua terra, o descendente davídico 
vencido e com o templo destruído. Talvez fossem consi-
derados um vermezinho, um povinho sem valor nenhum 
(Isaías 41.14).

Mas agora chegara o momento de Deus resgatar o Seu 
povo. A razão para Ele agir assim era que este povo tinha 
valor. E esse valor era devido ao amor de Deus: Visto que 
foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. 
(Isaias 43.4). O valor era causado pelo amor, e não por algum 
atributo que o povo tivesse. Na verdade, o contexto indica 
que este povo era cego e surdo, pois se negava a atentar e 
compreender a Palavra de Deus, recusava-se a obedecer e 
andar nos caminhos do Senhor (Isaías 42.18-25). Mesmo no 
cativeiro, continuava sem compreender e obedecer os cami-
nhos da Palavra de Deus. Mesmo assim, tinha valor porque 
Deus o amava (Isaias 43.8). O amor de Deus determinava o 
valor do povo de Israel.

Da mesma maneira nós, somos pessoas amadas por 
Deus, por isso temos valor. Nosso valor advém do amor 
de Deus. A motivação para Deus enviar Seu Filho e nos 
salvar, para Ele cuidar de nós a cada dia, para Ele nos fazer 
perseverar em Seus caminhos, não está em nós, mas no 
próprio Deus, no fato de Ele ter decidido nos amar (Romanos 
8.28-38).

Somos como folhas, nas quais Deus escreveu com o 
sangue de Seu Filho: Eu te amo. Por isso Ele nos guarda 
perto de Si.

É o seu amor que nos dá valor.

O missionário Pr. Ricardo Ma-
fra Mascarenhas, casado 
com Rita de Cássia Barros 

Mafra, com quem tem duas filhas, 
Natasha e Sacha foi enviado para a 
Venezuela no início de 2013 através 
da MMM - Ministérios Multiculturais 
Maranata, com sede em Fortaleza 
CE. A missão tem como presidente o 
Pr. Jenuan Lira. A igreja enviadora da 
Família Mafra e da qual são membros, 
é a Igreja Batista Regular do Calvário 
em Boa Vista RR sob a liderança do Pr. 
Douglas Alves da Silva. 

O objetivo principal do Pr. Mafra é a 
implantação de igrejas na Venezuela. 
Seu primeiro trabalho tem sido a fun-
dação da Iglesia Bautista Evangélica 
Vid Verdadeira no bairro 19 de Abril, 17 
quilômetros do Seminário Batista de 
Venezuela. A igreja teve início no dia 
15 de setembro de 2013 e conta com 

“Nunca haverá alguém arrastado para o céu pelas orelhas; 
saiba disso. Nós iremos para lá de coração e porque desejamos.”

(Charles Spurgeon)

O missionário Pr. Lourinaldo 
terminou 2015 realizando o ba-
tismo de dez novos irmãos em 
Beali no Timor Leste. Dois dos 
batizandos já são frutos do tra-
balho da igreja iniciada em Dili: 
Dra. Mileyse e a sua fi lha Milena. 
O Pr. Joanico estará terminando 
no próximo ano seu curso de 
direito e falta pagar 320 dólares 
no começo de janeiro, e outro 
tanto em junho de 2016. Há ne-
cessidade de ofertas especiais 
para isso, pois com a difi culdade 
devido às mudanças no valor do 
dólar, o pastor Lourinaldo não 
tem como bancar esses custo. 
O Pr. José Soares também está 
terminando o segundo ano de 
direito e o seu barco de pesca 
tem garantido até agora as men-
salidades do curso. Orem pela 
compra do terreno em Dili: vinte 
mil dólares.

APUCARANA PR
O missionário João da Silva e 

família, trabalhando em Apucara-
na PR pede orações em favor do 
seu fi lho Lucas Daniel que está 
com Displasia Fibrosa, um tipo de 
lesão fi bro-óssea na maioria be-
nigna, que pode envolver um ou 
mais ossos do esqueleto. O laudo 
da radiografi a do maxilar indicou 
a necessidade de tomografia 
computadorizada para verifi car se 
precisará ou não de uma interven-
ção cirúrgica. Contatos com Pr. 
João: Rua Pedro Ribeiro Valim, 
1464 - Jd. Ipanema - Apucarana 
PR - CEP. 86809-080. Fone: 
(43) 34258869, Celular: (43) 
99238386 ou 98351206. E-mail: 
joaocelia1964@hotmail.com ou 
prjs1964@gmail.com. 

Valorizados 
pelo amor

Missionário na Venezuela
assistência média de 
40 pessoas. 

Como trabalha 
próximo ao Seminário 
Batista de Venezuela 
que também tem o 
apoio da Igreja Batis-
ta Regular do Calvá-
rio de Boa Vista RR, 
Pr. Ricardo faz parte 
da Diretoria servindo 
como tesoureiro. 

No início de seu 
ministério, Pr. Ma-
fra trabalhou por dez 

Visão Brasil-Índia 2020
e sua esposa Epi. Ambos são membros 
da Primeira Igreja Batista Regular de 
Curitiba PR e enviados para a Índia atra-
vés da MBBF - Missão Batista Brasileira 
Fundamentalista.

O desafi o é levantar sustento para os 
missionários da Índia que estão sendo trei-
nados e acompanhados no campo para al-
cançar o povo indiano. Veja o quadro abaixo:

anos com a Missão Novas Tribos do 
Brasil na base de apoio em Boa Vista-
-RR. Foi por essa razão que conheceu 
um pouco da realidade da Venezuela 
em sua fronteira e logo que adentrou 
mais para o interior do país, em algumas 
viagens, foi desafi ado a servir ali na 
implantação de igrejas.

Contatos: Pr. Ricardo Mafra Mas-
carenhas e-mail: ricardoeritamafra@
gmail.com.
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Espaço Final
O trabalho na Con-

gregação Batista 
Emanuel, em El 

Palmar, Venezuela, tem 
sido agraciado por Deus. 
O ministério com crianças 
tem crescido e animado os 
irmãos. O missionário Pr. 
Fernando de Lima realiza 
um culto infantil com toda a 
programação na linguagem 
das crianças e já alcançou 
algumas conversões. Um 
casal de alunos do Seminá-
rio Batista de Venezuela está 
ajudando neste trabalho, 
Jairo, Sonia e Mariana (fi lha 
do casal). Além de atuar na 
implantação da igreja, Pr. 
Fernando serve como Dire-
tor do Seminário Batista de 
Venezuela.

No Seminário há dez 
alunos internos e três que 
estudam aos sábados. No 
último semestre foram cinco 
professores: Pr. Luiz Dias; 
Pr. John Morales e sua espo-
sa Damaris; Pr. Erwin Julio e 
Pr. Fernando Lima. Também 
lecionam outros pastores e 
irmãos nos demais semes-
tres. Na parte física continua 
o projeto de construção das 
dependências do Seminário. 
Estão prontas duas casas 
para alunos casados e ou-
tras duas em acabamento, 
mais duas casas para alunos 
solteiros. 

No mês de Outubro, o 
seminário recebeu os irmãos 
do MCG - Ministério Cristão 
Global, apoiado pelas Igrejas 
do Vale do São Francisco, 
Oeste baiano, e alguns ir-

Projeto Venezuela e Seminário Batista de Venezuela

mãos do Ceará. Foram à 
Venezuela com o objetivo 
de construir o Centro Admi-
nistrativo do Seminário. Em 
uma semana conseguiram 
levantar a estrutura. Com a 
oferta será possível terminar 
a estrutura e colocar parte 
do teto.

Durante a semana o 
Ministério Cristão Global 
ministrou treinamento para 

15 pastores nas áreas de 
Teologia do Antigo Testa-
mento, (Pr. Artiman); Teolo-
gia do Novo Testamento (Pr. 
Gabriel); e Estudo Bíblico 
Indutivo, (Pr. Francimar). 
Também foi realizado uma 
EBF para as crianças da co-
munidade com mais de 100 
alunos por dia. À noite foram 
realizados cultos ao ar livre. 

O seminário participou 

de mais uma jornada com 
o ministério médico reali-
zada pela Iglesia Bautista 
Mi Esperanza en Gloria, no 
bairro Pozo Verde, onde o 
Seminário está localizado. 
Esse bairro é conhecido 
pela grande quantidade de 
crianças, e por isso o foco 
são as crianças. Os alu-
nos do Seminário estiveram 
envolvidos com a parte de 

evangelização e ajudando 
nas brincadeiras. Mais de 
150 crianças receberam 
atendimento médico. Deus 
os agraciou com a doação de 
folhetos, Novos Testamentos 
e 20 Bíblias. Foram entre-
gues 1000 folhetos e 1000 
Novos Testamentos. Houve 
ainda a doação de medica-
mentos, alimentos distribuí-
das para a comunidade. 

Em uma das nossas pró-
ximas edições contaremos a 
história do Seminário Batista 
na Venezuela e a visão da 
Igreja Batista Regular do 
Calvário em Boa Vista RR 
sob a liderança do Pr. Dou-
glas Alves da Silva.  

Para contato com o Pr. 
Fernando Lima use o e-
-mails: fernando_limah@
hotmail.com.




