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O início da EBD 
deu-se em 20 
de julho de 1780 

na cidade de Gloucester. 
Era uma cidade importante 
da Inglaterra no período 
pós Revolução Industrial, 
notável por sua indústria 
de tecelagem. Atraía muita 
gente que, deixando a vida 

Depois de ter fi ca-
do inativo duran-
te cinco anos, o 

Seminário Batista Ebenézer 
voltou as suas atividades 
neste início de 2016. O anún-
cio foi feito durante o culto 
do Ministério Integração dos 
Jovens realizado no dia 13 
de fevereiro na Igreja Batista 
Independente de Ribeirão 
Preto, sede do seminário.

Durante o culto, estavam 
presentes dezenas de ex-
-alunos que se formaram no 
Ebenézer durante seus 33 
anos de atividades. Como 
na primeira fase de funcio-
namento, nesta segunda 
fase o objetivo principal do 
SBE é apoiar as igrejas lo-
cais através da preparação 
de obreiros para servirem 
como pastores e missio-
nários.

Idealizado em 1995 
por duas esposas de 
pastores, Selma Ma-

ria Pavan Agnesini e Linda 
Leaf, o Encontro de Mulhe-
res Batistas Fundamentalis-
tas da região Nordeste do 
Estado de São Paulo estará 
realizando este ano, a sua 
22ª edição.

Tendo iniciado como “Se-
minário para Esposas de 
Pastores e Obreiros”, a partir 
da sua terceira edição em 
1997, passou a denominar-
-se “Encontro de Mulheres 
Batistas Fundamentalistas”. 
O primeiro aconteceu na 
IBI em Batatais SP, sob a 
liderança do Pr. Dosoaldo 
Agnesini com a presença 

O miss ionár io 
Pr. Jefferson 
Quevedo So-

ares e sua esposa Epi 
Meyer Soares estão de 
volta à Índia. Os fi lhos que 
fi cam aqui no Brasil estão 
bem e o casal teve opor-
tunidade de participar dos 
casamentos de dois deles: 
Julianne & Eduardo em 
Julho e Wilhelm & Giselle 
em Dezembro. Há ainda 

no campo, seguia para as 
cidades buscando melhores 
condições de vida. Entretan-
to, na cidade de Gloucester, 
a imensa riqueza de uma 
minoria contrastava com a 
grande pobreza e o analfa-
betismo da maioria da po-
pulação. O fato de existirem 
muitas igrejas não impedia 

o avanço da criminalidade. 
Robert Raikes, um homem 
de profundas convicções 
cristãs, fundou então uma 
escola que funcionava aos 
domingos porque as crian-
ças e os jovens trabalha-
vam 6 dias por semana, 
durante 12 horas. Usava a 
Bíblia como livro de estudo, 

cantava com os alunos e 
ministrava-lhes, também, 
noções de boas maneiras, 
de moral e de civismo.

De 1780 a 1783, sete 
Escolas já tinham sido fun-
dadas somente em Glou-
cester, tendo cada uma 30 
alunos em média. Em 3 de 
novembro de 1783, Robert 

Neste primeiro semestre 
de aulas, foram matriculados 
48 alunos, sendo 31 homens 
e 17 mulheres, divididos em 

duas classes de 24 alunos. 
Cada classe recebeu o nome 
de pastores falecidos que 
muito ajudaram a escola 

na sua primeira fase: John 
L. Benson e Dosoaldo Ag-
nesini. 

Leia mais na página 3.

SBE volta às atividades em 2016

Encontro de Senhoras acontece a 22 anos

de 70 mulheres e moças de 
17 cidades e 21 igrejas. O 
segundo na IBI em Orlândia 
SP, sob a liderança do Pr. 
Carlos Alberto Moraes com 
a presença de 250 pessoas 
de 13 igrejas e 11 cidades.

Por ocasião do primeiro 
encontro, as irmãs Selma, 
esposa do saudoso Pr. Do-

soaldo Agnesini, da Igreja 
Batista Independente de 
Batatais SP e Linda, esposa 
do missionário estaduniden-
se, Donald Lynn Leaf que na 
ocasião trabalhava no Semi-
nário Teológico-Missionário 
Emaús na Igreja Batista 
Independente em Orlândia 
SP, estabeleceu-se que a ci-

dade sede seria em Batatais, 
sendo que um ano o evento 
seria na sede e o outro em 
uma igreja da região. Desde 
então, as senhoras e moças 
da região têm usufruído anu-
almente de um encontro que 
melhora e cresce sem parar.

Neste ano de 2016 o 
encontro acontecerá no dia 
30 de abril na Igreja Batista 
Independente de Ribeirão 
Preto SP, sob a liderança 
do Pr. Milton José Nunes. A 
preletora será Selma Maria 
Pavan Agnesini. A IBI locali-
za-se à Rua Veiga Miranda, 
786 Campos Elíseos. Maio-
res informações pelo e-mail: 
20encontrodemulheresbatis-
tas@gmail.com.

A real história da Escola Bíblica Dominical

Os 50 anos da SFMUS!

Raikes, triunfalmente, 
publicou em seu jor-
nal a transformação 
ocorrida na vida das 
crianças. Em muito 
pouco tempo, o movi-
mento se espalhou e 
várias igrejas ao redor 
do Mundo organiza-
ram suas EBDs.

Leia mais na página 3. Matéria completa na página 3.

A missionária Iloni Ju-
raci Leuck que traba-
lha em Águas Claras 

AM não deixa de evangelizar, 
discipular, distribuir folhetos, 
realizar clubes bíblicos com 
crianças, visitação e muito mais. 
Orem pelo seu ministério, prin-
cipalmente agora que está de 
mudança para Águas Claras e 
será possível dedicar-se mais 
ainda no trabalho. Para entrar em 
contato com a missionária use o 
e-mail: ilonijuraci@gmail.com. 

Os irmãos Osmundo e Mary já deram início 
aos estudos do último ano de treinamento no 
Instituto Bíblico Peniel em Jacutinga MG. No 

início deste semestre foram convidados por uma igreja 
para ajudar em um acampamento para crianças e adoles-
centes. Três dias antes tiveram problemas de saúde e não 
conseguiram participar. Ficaram tristes e abatidos ques-
tionando Deus pelo ocorrido. Mas o Senhor não demorou 
a responder o porquê. Uma família de amigos, Émerson 
e Rosângela, ambos professores em São Paulo, resolveu 
visitar Osmundo e Mary naqueles dias de enfermidade e 
para conhecer o seminário e descansar um pouco. Além da 
bênção da comunhão com eles, Deus estava preparando 
algo mais que surpreendeu a todos: o fi lho mais velho do 
casal, Mateus que foi junto, se sentiu desafi ado a fi car em 
Peniel para estudar a Palavra de Deus e se preparar para 
levar o Evangelho aos que nunca ouviram. Osmundo e 
Mary irão para o Timor Leste como missionários.

ÁGUAS CLARAS

OSMUNDO E MARY

BRASIL - ÍNDIA

outros dois fi lhos do casal Soares aqui no Brasil: Jairo 
André e Dinnie. Orem pelos missionários indianos, prin-
cipalmente Pr. Bimal e Pr. Athing. Para saber mais sobre 
o Projeto Brasil – Índia visite o blog: www.missoesindia.
blogspot.com.

Selma Linda
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“O perdão esclarece o passado e protege o futuro.”
(Max Lucado)
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RIBEIRÃO PRETO

Os jovens e adultos batistas tradi-
cionais do Estado de São Paulo e, 
por que não, de outras regiões do 

país, contam agora com o ensino teológico e 
prático do Seminário Batista Ebenézer na ci-
dade de Ribeirão Preto, SP. O Ebenézer, como 
é conhecido, foi fundado em 1977 através da 
liderança do Missionário Jaime William Rose, 
mas desde 2010 estava fechado por falta de 
alunos. Porém, no último dia 15 de fevereiro, 
esta escola foi reaberta com cerca de 50 
alunos advindos de Ribeirão Preto e cidades 
adjacentes. Trata-se de uma intuição batista 
independente, fundamentada na Palavra de 
Deus, cuja missão é apoiar as igrejas locais 
e treinar homens e mulheres para a Grande 
Comissão de Cristo. 

Missionários como Robson Marcelo da 
Silva (Implantador de igrejas), Jovito Donizete 
Nunes (Missionário em Portugal), Agnaldo de 
Araújo (Missão Rocha Eterna evangelização 
em prisões), Carlos Moraes (Missionário Co-
ordenador de Missões da AMI) são apenas 
alguns das dezenas de missionários que saí-
ram do SBE. Pastores como Wagner de Barros 
(Ribeirão Preto), Alexandre Oliveira (Serrana) 
e Antonio Pupin (Santo André) também são 
alguns dos muitos homens de Deus que foram 
preparados por esta instituição de ensino. 

O Ebenézer é liderado por um colegiado de 
pastores e professores batistas independentes 
identifi cados com a causa do Evangelho e 
preparados para o ensino e treinamento de 

O desafi o que Jesus nos deixou foi ir e 
fazer discípulos. Trata-se de uma ordem 
que ressoa de geração em geração no 

coração de cada crente. Para que essa obra seja 
efetivada, é necessário ter em nossas igrejas a 
visão de plantar novas igrejas.

Todo trabalho missionário para ser legítimo, tem 
que resultar no surgimento de novas congregações. 
De acordo com um dos princípios das igrejas batis-
tas, igreja implanta igreja. Daí o conceito de igreja 
mãe para novas congregações e igreja enviadora 
para o envio de missionários que farão parcerias 
com outras igrejas locais para fi ns de oração e sus-
tento fi nanceiro. Portanto, isso explica o título deste 
texto: “Igrejas com visão para plantar novas igrejas”.

Em nosso meio batista fundamentalista em ge-
ral não temos problema com esse princípio. O que 
acontece, no entanto, é que há muitas igrejas novas 
e pequenas e boa parte de médias e grandes igrejas, 
que não estão comprometidas com a plantação de 
novas igrejas. Há aquelas que, por serem novas 
ou pequenas demais, acham que não podem fazer 
nada. E há aquelas que têm capacidade para fazer, 
mas a sua liderança acha que já fi zeram muito e 
agora estão cuidando de si mesmas.

Para as pequenas igrejas, existe a possibilidade 
de parcerias, como acontece no trabalho missionário. 
Através de agências missionárias que não interferem 
na autonomia e autoridade das igrejas locais, projetos 
missionários são mantidos tanto no Brasil como no 
exterior. Para as demais, o que falta na verdade são 
pastores com a visão certa.

Em algumas regiões, além do sustento de pro-
jetos missionários via agências (missões), existem 
parcerias entre igrejas que se juntam para plantar 
novas congregações aonde aquela de onde sai 
o obreiro se torna a igreja mãe e as demais se 
associam voluntariamente apoiando com ofertas. 
Geralmente tais projetos têm caráter temporário, pois 
entende-se que o obreiro será o pastor da nova igreja 
que está sendo plantada. Há um cronograma desde 
o início até a organização da nova igreja.

O que não podemos fazer é reduzir a visão da 
igreja local. A Grande Comissão é clara ao dizer 
que a propagação do Evangelho se faz por todos na 
igreja e por todas as igrejas locais, sejam pequenas 
ou grandes. Em relação ao local geográfi co aonde 
o trabalho deve ser feito, também não há a menor 
dúvida: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confi ns 
da terra, simultaneamente.

Assim, nenhuma evangelização ou projeto mis-
sionário temporário que não resulte em novas igrejas 
está biblicamente correto. Os pastores e líderes de 
missões nas igrejas devem tomar cuidado com o fato 
que atualmente está na moda, através de agências que 
não são do meio batista fundamentalista, a montagem 
de projetos de curta duração que nada têm a ver com 
as nossas igrejas e não terão sequência, ou seja, não 
resultarão na implantação de novas igrejas batistas. 
Projetos de curta duração são úteis para despertar e 
confi rmar o chamado na vida dos crentes, mas devem 
ser feitos pelas igrejas em apoio a trabalhos que es-
tejam sendo feitos para implantação de novas igrejas.

Um texto de Richard Dawkins, 
escrito em 2010 e “republicado” 
semana passada nas redes so-

ciais, causou-me enorme surpresa. O autor 
do best-seller Deus, um Delírio, patrono e 
promotor do novo ateísmo, chega a afi rmar 
que o Cristianismo poderia ser a nossa melhor 
defesa contra as formas aberrantes de religião 
que ameaçam o mundo. “Não existe cristão 
explodindo edifícios,” diz Dawkins. “Não tenho 
conhecimento de qualquer cristão se suicidan-
do como homem-bomba. Não tenho ouvido 
de nenhuma denominação cristã que crê que 
a penalidade para a apostasia seja a morte.”

Quem conhece um pouco a ferocidade 
de Dawkins contra toda e qualquer ideia de 
religião, especialmente contra a fé cristã, não 
pode deixar de fi car surpreso. Não estamos 
falando de um ateu mediano. Pelo espaço de 
uma geração, novos e velhos ateus tem bus-
cado inspiração nas palestras e publicações 
de Richard Dawkins. Podemos afi rmar que ele 
é o grande nome do moderno movimento de 
propagação do ateísmo. Sua invejável forma-
ção acadêmica e reconhecida competência 
argumentativa tem procurado destruir a crença 
na existência de Deus, e fortalecer a crença 
na inexistência do SENHOR. Em Deus, um 
Delírio (2006), Dawkins chegou a comparar a 
educação religiosa ao abuso sexual de crian-
ças, concluindo que a segunda opção seria 
preferível à primeira.  

Dito isso, é importante uma ressalva. O 
texto de Dawkins seria uma prova que ele mu-
dou para o nosso lado? Obviamente não. Não 
tentemos tirar leite de pedra. Sem dúvida, se 
tal fosse o caso muito nos alegraríamos. Não 
apenas pela satisfação de vermos esse pes-
quisador defendendo a fé que outrora tentara 
destruir mas, principalmente, pelo benefício 
eterno dele próprio. O Deus contra Quem 

No dia 13 de fevereiro 
aconteceu em Ribeirão Preto 
na Igreja Batista Independente 
sob a liderança do Pr. Milton 
José Nunes, o Culto do Mi-
nistério de Integração dos Jo-
vens. O pregador da noite foi 
o próprio pastor da igreja. Na 
mesma noite foi apresentado 
a reinauguração do Instituto 
Batista Ebenézer com quase 
50 alunos matriculados para 
o ano letivo de 2016. Esse 
culto especial para os jovens 
é realizado a cada mês em 
diferentes igrejas, sob a co-
ordenação do Pr. Wagner de 
Barros. O próximo acontecerá 
na Igreja Batista Independente 
de Orlândia, sob a liderança 
do Pr. Paulo Ricardo Gonçal-
ves, no dia 19 de março.

JOVENS EM FRANCA

A Igreja Batista Macedônia 
de Franca SP sob a liderança 
do Pr. Everton Firmino, reini-
ciou os cultos para os jovens 
em 2016. O evento acontece 
sempre no primeiro sábado de 
cada mês, de março a novem-
bro. O primeiro acontece no 
dia 5 de março. Este ministério 
está sendo desenvolvido há 
25 anos e tem marcado po-
sitivamente a vida de muitos 
jovens. Contatos por e-mail: 
eeeeefirmino@hotmail.com. 
Por telefone: (16) 3012-4371.

PROJETO ANTIOQUIA
No dia 19 de março de 

2016 a partir da 8 horas da 
manhã acontecerá na Segun-
da Igreja Batista Independente 
de Ribeirão Preto SP, sob a 
liderança do Pr. Wagner de 
Barros, a reunião dos pastores 
que apoiam o Projeto Antio-
quia. A direção da reunião 
estará a cargo do Pr. Mário 
D. Baio e todos os pastores 
da região são convidados a 
participar. A SIBI localiza-se 
à Rua Pará, 1098 no Bairro 
Ipiranga. Para saber mais 
detalhes sobre a reunião entre 
em contato com o Pr. Mário 
D. Baio pelos telefones: (16) 
3887-5849. Celular Claro: 
(16) 98125-2133 e WhatsApp 
(16) 98809-7361 (Oi). A igreja 
estará oferecendo o café e 
após a reunião, os almoço 
será em um restaurante nas 
proximidades da igreja. Cada 
participante pagará por seu 
próprio almoço. 

Igrejas com 
visão para 

plantar novas igrejas
obreiros. Dentre eles, há missionários, evan-
gelistas, pastores e educadores de formação 
com vasta experiência de ensino e de vida. 
Os alunos irão aprender tanto através da ma-
téria como da experiência ministerial de seus 
professores. Os docentes também farão uso 
da tecnologia a fi m de instruir os alunos tanto 
auditiva como visualmente. 

Havia um vácuo muito profundo na região 
de Ribeirão Preto causado pelo fechamento 
do Seminário Batista Ebenézer em 2010. Pela 
graça de Deus, pastores batistas independen-
tes, dispostos a deixar as diferenças pessoais 
de lado, se uniram para a reabertura deste 
importante ministério. Consequentemente, 
Deus os abençoou através de um verdadeiro 
milagre: quase 50 alunos, sendo 31 homens, 
que serão treinados para pastorear as igrejas 
que estão sendo implantadas e tantas outras 
que não têm pastor.  Os professores do SBE 
estão compromissados com a ética pastoral, 
tomando o devido cuidado para não enfra-
quecer a autoridade da igreja local e dos 
pastores que confiam os seus alunos sob 
os cuidados desta escola. O pastor da igreja 
local sempre será uma autoridade espiritual 
maior que os professores do Seminário Ba-
tista Ebenézer.  A Escola não foi reaberta 
para dividir e muito menos contextualizar as 
práticas pastorais pertinentes de cada igreja, 
mas para encorajar e apoiar aqueles que 
gostariam de receber treinamento acadêmico 
de qualidade. 

Por que estudar no Seminário 
Batista Ebenézer?

Richard Dawkins... Um momento 
sem delírio

Pr. Jenuan Lira
“O perverso, na sua soberba, não investiga; que não há 

Deus são todas as suas cogitações.” (Salmo 10.4)

Dawkins vive 
fazendo guer-
ra é o Juiz de 
vivos e mor-
tos. Cedo ou 
tarde, Deus e 
o ateu terão 
de se encon-
trar numa ‘es-
quina da eternidade.’ E, “Se o homem não se 
converter, afi ará Deus a sua espada; já armou 
o arco, tem-no pronto; para ele preparou já 
instrumentos de morte, preparou suas setas 
infl amadas.” (Salmo 7.13) Isso seria terrível. 
Apesar de nos entristecermos vendo as acu-
sações infundadas de Dawkins contra o nosso 
Deus, nenhum cristão fi cará feliz ao ouvir que 
ele partira desse mundo para o juízo eterno.

Por outro lado, a manifestação favorável de 
Dawkins termina sendo uma espécie de defesa 
da nossa fé em dois aspectos. Primeiro, a bon-
dade e amor que permeiam os ensinamentos de 
Cristo e a natureza de Deus podem ser provados 
materialmente no próprio Dawkins. Seguramen-
te, se ele tivesse falado contra Allá metade do 
que ele afi rmou contra Deus, não estaria mais 
nas redes sociais contando a história. Os cartu-
nistas do Chalie Hebdo que o digam. Segundo, 
a manifestação positiva de Dawkins comprova 
a veracidade bíblica de que a lei de Deus está 
escrita no coração de todos os homens. Essa 
é a única explicação para os momentos de 
lucidez mental, social e espiritual que podemos 
encontrar até no mais ferrenho dos ateus... Se 
o encontrasse pessoalmente diria: ‘Obrigado 
Dawkins, por ser a prova viva de que Deus é real’

Observando todo esse cenário, vem uma 
ideia: aproveitar a reação inesperada do autor 
de “Deus, um Delírio” e escrever um texto 
Richard Dawkins, Um Momento sem Delírio. 

Gostou? Aqui está - é a própria!
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CALEBE
Os missionários Omar 

e Maria de Carvalho, do 
Ministério de Apoio Calebe, 
chegaram de sua quinta 
viagem a Cabo Verde no 
dia 2 de fevereiro. Esta foi 
a mais abençoada de todas 
as idas ao país africano. 
Apesar das muitas lutas 
e adversidades, os frutos 
foram grandes. Orem pelo 
casal Carvalho para que 
seja possível retornar a 
Cabo Verde em novembro 
de 2016 para mais uma eta-
pa. Será necessário ter R$ 
6.000,00 para as passagens 
um acréscimo no sustento 
de R$ 1.200,00 para pagar o 
aluguel. Orem para que Pr. 
Geraldo consiga legalizar o 
projeto de construção em 
Birigui SP, para que seja 
possível ao irmão Omar a 
ajudar na construção antes 
de voltar a Cabo Verde. 
Para apoiar o missionário 
Omar entre em contato com 
ele pelo e-mail: omarema-
ria@hotmail.com, ou pelos 
telefones: (16) 99404-3870 
(Claro), (18) 99697-5729 
(Vivo) e WhatsApp: (18) 
99812-4317. 

CRIACIONISMO

Como podemos ser cristãos alegres, dependentes 
e gratos, sem o Espírito Santo? Não podemos. 
Ser cristão sem o Espirito Santo é como ter 

um carro sem combustível; umcelular descarregado; uma 
laranjeira sem frutos; um atleta desnutrido; um casal de 
noivos sem a convicção do amor...

A Bíblia utiliza analogias, símbolos, para nos ensinar 
verdades espirituais. TODO FOGO PRECISA SER ALI-
MENTADO. Sem combustível, apaga-se naturalmente com 
o passar do tempo, mesmo sem nenhuma ação externa 
(água), ele se apaga, não é assim na churrasqueira? Se-
melhantemente acontece com o Espírito em nossa vida 
pessoal e na igreja. O fogo pode, facilmente, se extinguir. 
Não é à toa que Paulo fala para Timóteo, reacender o 
dom espiritual que havia em seu discípulo. Tem gente 
mais preocupado com o futebol, o rock, o visual, a marca 
de grife, samba no pé do que com a presença do Espírito: 
“Não deixe o Espírito apagar, o crente é feito do Espírito e 
o Espírito é pra gente se alegrar.”

Em Levítico 6 havia uma ordem: O fogo deveria arder 
continuamente no altar. É uma prévia do mandamento de 
I Ts 5.19: “Não apagueis o Espírito.” Havia um ritual a ser 
cumprido DIARIAMENTE. O sacerdote tinha a preocupação 
e a incumbência de não deixar o fogo se apagar. Isso não 
era obra de Deus, do sobrenatural, era algo que dependia 
dele, do homem. Assim também a tarefa de não deixar o 
fogo apagar depende de nós e não de Deus.

O cristianismo é “entusiasmo.” Entusiasmo vem de 
duas palavras: em + theos. Signifi ca “estar cheio de Deus.” 
Você é um cristão apagado, fumegante, ou um cristão 
brilhante, aceso pra Deus? Quando o apagamos? Quan-
do Ele não é bem-vindo, querido, acolhido com a honra 
devida. Quando os sussurros do pecado soam mais alto 
para nós que os gritos do Espírito Santo. Acontece quando 
não fi camos mais incomodados com aquele estilo de vida 
descrito em Efésios 4. “Deixe a mentira, fale a verdade, 
irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo, aquele 
que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com 
as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que 
acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca, palavra 
torpe (nem do vosso face), mas só a que for boa para 
edifi cação... E não entristeçais o Espírito de Deus nos 
qual fostes selados... Longe de vós amargura, ira gritaria 
e toda malícia...”

Havia uma luminária em casa, côncava, como um 
prato e como não tocava o teto, insetos entravam, 
morriam e fi cavam. Obstruíam a claridade, baixavam a 
luminosidade... Com frequência eu tinha que pegar uma 
escada, tirar o “prato”, lavá-lo e recolocá-lo limpo para 
a luz brilhar.

Quando nos acostumamos com hábitos, posturas 
inconvenientes, é sinal que já oapagamos em nossa vida! 
Quando isso ocorre, nossa testemunho perde o brilho, a 
comunhão com Deus perde a intensidade. Tornamo-nos 
apenas religiosos,  sem contato algum com o céu. Parece 
tão natural ser cristão, mas é sobrenatural a plenitude do 
Espírito.

Lembre-se é mais fácil MANTER o fogo do que ACEN-
DER. Então, não o deixe apagar!

O pecado é como um balde de água fria no Espírito que 
é Santo, por isso a limpeza do altar é tão importante! Se 
o Espírito fosse tirado da nossa igreja, iríamos perceber? 
Uma igreja sem o Espírito transforma-se meramente num 
clube social, um aglomerado de gente. Portanto, faça o que 
for preciso, mas não apague o Espírito! Pelo contrário, seja 
cheio, reluzente, radiante.

A igreja aos tessalonicenses recebeu um encorajamento 
e tanto, mesmo para uma comunidade tão brilhante. Estava 
a mil, bombando, acesa na fé, no amor e na esperança... 
Veja bem, por melhor que tenha sido sua vida espiritual 
no passado, cuidado, para não se esfriar... “continueis 
progredindo cada vez mais.” I Ts 4.1.

Um colegiado de 
pastores de Ri-
beirão Preto e 

região acaba de reabrir o 
Seminário Batista Ebenézer 
que estava inativo desde 
2010. As aulas tiveram seu 
reinício no dia 15 de feve-
reiro às 19h30 na Igreja 
Batista Independente de 
Ribeirão Preto SP com 
48 alunos matriculados, 
sendo 31 homens e 17 mu-
lheres, divididos em duas 
classes pelo fato de não 
haver sala com capacidade 
para mais de 25 alunos. 
Cada classe recebeu o 
nome de pastores falecidos 
que muito ajudaram a es-
cola na sua primeira fase: 
John L. Benson e Dosoaldo 
Agnesini. Esses 48 alunos 
vieram de diversas igrejas 
de Ribeirão Preto, Serrana, 

Os encontros sema-
nais dos Amigos 
de Sião de 2016 

está iniciando-se no dia qua-
tro de março e continuará até 
junho e depois de agosto a 
novembro sempre às sextas 
feiras a partir das 20 horas. 

Os encontros acontecem 
no Auditória Jacob Garte-
nhaus na Alameda dos Ju-
rupis, 1270 em Moema, São 
Paulo no Templo Batista de 
Indianópolis fundado pelo 
missionário Thomas L. Gilmer 
e pastoreado por Marcos A. 
Silva. A liderança dos en-
contros está sob a respon-
sabilidade do Pr. Alexandre 
Bezerra Dutra.

A Sociedade Fe-
minina Missio-
ná r i a  Un idas 

de Sião, da Igreja Batista 
B íb l i ca  em Vi la  Rosa , 
São Bernardo do Campo 
SP, completou no dia 6 
de janeiro de 2016, meio 

“Cada vez que você faz uma opção está transformando sua 
essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes.”

(C. S. Lewis)

A Igreja Batista Bíblica 
em Vila Brasilio Machado, 
liderada pelo Pr. Luiz Mal-
ta realizou de 29 a 31 de 
janeiro passado, uma Con-
ferência sobre Criacionismo 
com o Pr. Daniel Johnson 
da Igreja Batista de Tau-
baté. Os temas abordados 
durantes os três dias fo-
ram: Sexta-feira: Conceitos 
Errados sobre a Criação. 
Sábado: Fósseis e a Idade 
da Terra. Domingo (EBD): 
Dinossauros viveram juntos 
com os homens? Domingo 
(culto): Dilúvio. Houve a 
presença de irmãos de ou-
tras igrejas e a conferência 
foi de grande aprendizado 
e edifi cação para todos que 
participaram. 

OFERTAS MISSIONÁRIAS
Igrejas e pessoas que 

ofertam para missionários 
como colaboradores fi nan-
ceiros devem obedecer às 
exigências da Lei. É neces-
sário que os irmãos infor-
mem o CNPJ da igreja ou 
o CPF da pessoa que envia 
ofertas individuais para fazer 
a declaração de Imposto 
de Renda corretamente. 
Assim que fi zerem a oferta 
coloquem o depositante e 
enviem um e-mail com as 
seguintes informações: 1 - 
Nome da Igreja (ou pessoa); 
2 - Endereço (opcional, mas 
diga pelo menos a cidade); 3 
- Número do CNPJ da Igreja 
ou CPF da pessoa física que 
doar; 4 - Valor depositado 
com a data do depósito.

O fogo do 
Espírito Santo 

Os 50 ANOS da SFMUS!
século: 50 anos de exis-
tência!

No início eram apenas 
seis mulheres. Dezenas de 
outras já passaram durante 
esses anos. Muitas vitórias 
foram alcançadas sufocan-
do as perdas. Do telefone 

discado ao WhatsApp, Face-
book, Instagram; do século 
XX para o XXI. Muita coisa 
mudou, mas o propósito 
permanece: glorifi car o nome 
do Senhor!

Se Cristo não voltar, que 
venha o centenário!

Amigos de Sião de 
março a novembro

Para saber mais entre em contato:
Blog: http://noticiasdesiao.wordpress.compelo

E-mail: amigosdesiao@gmail.com,
Facebook: amigosdesiao;

Twitter: http://twitter.com/amigosdesiao.

Ebenézer está de volta 
depois de 5 anos

Jardinópolis, Araraquara e 
Serra Azul. 

A nova diretoria fi cou as-
sim constituída: Presidente, 
Pr Milton José Nunes, Deão, 
Pr. Mário Donizeti Baio, Dire-
tor de Marketing, Pr. Rômulo 
Weden Ribeiro, Secretário, 
Daniel Rozeli. Os professo-
res serão sempre pastores 
e missionários das igrejas 
Batistas Independentes com 
vasta experiência ministerial 
e acadêmica, dentre eles: 
Pr. Milton José Nunes, Pr. 
Rômulo Weden Ribeiro, Pr. 
Carlos André Johnson, Pr. 
André Rivoiro, Pr. Wagner de 
Barros, Pr. Alex de Barros, 
Pr. Mário D; Baio, Pr. Ale-
xandre Oliveira, Pr. Rodolfo 
Dinardi.

Fundado em 1977 pelo 
miss ionár io  James W. 
Rose, como Instituto Batista 

Ebenézer, com apoio dos 
pastores Álvaro A. Pavan, 
Daniel D. Johnson, Donald 
Merchant, Dosoaldo Agne-
sini, Phillip R. Allen e John 
Benson. A escola formou 140 
alunos ao longo dos seus 
33 anos de atividades. Boa 
parte deles estão servindo a 
Deus em diversas partes do 
Brasil e no exterior.

Como na primeira fase 
de funcionamento, nesta 
segunda fase o objetivo 
principal do SBE é apoiar 
as igrejas locais através da 
preparação de obreiros para 
servirem como pastores e 
missionários.

Para saber mais sobre o 
SBE entre em contato com 
o Diretor de Marketing, Pr. 
Rômulo Weden Ribeiro pelo 
e-mail: rwribeiro@globo.
com. 

Jaime e Nancy
Fundadores Professores e Diretores

Pr. Alexandre e família
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CABO VERDE
O missionário Pr. Junior Manoel 

Messias da Silva, trabalhando em 
Cabo Verde, África, adiou a data de 
sua vinda para o Brasil para o início 
de Julho. O motivo é que assim os 
fi lhos poderão completar o ano letivo 
por lá que acaba no fi nal de junho. 
Pr. Júnior pede oração de todos para 
diversas questões que ainda precisam 
ser resolvidas até lá: passagens aére-
as, pois, com a chegada da empresa 
Air Marrocos, existe a possibilidade 
de voar ao Brasil saindo da Praia 
direto para Casablanca (Marrocos) 
e de lá, para São Paulo. Com isso, 
há grande economia. O tempo de 
viagem aumenta consideravelmente, 
mas vale a pena. Há perigos, pois o 
Marrocos é uma monarquia islâmica 
e é necessário passar cerca de 5 
horas no aeroporto. Também existe a 
necessidade de entregar a casa onde 
moram de aluguel para não precisar 
pagar aluguel durante os 7 meses que 
planejam passar no Brasil. Outro mo-
tivo de oração é pela Igreja da Bíblia 
e o trabalho durante a ausência do 
missionário. Existe a possibilidade da 
missionária Aureni chegar até junho, 
e também o evangelista Fábio Brito 
com sua família, mais a missionária 
Eliane que permanecerão aqui, mas 
realizando viagens de curta duração. 
A igreja ainda não possui um pastor 
nacional, estando o irmão Jorge em 
treinamento para este fi m. Para con-
tatos com o pastor Júnior use o e-mail: 
teologojunior@yahoo.com.br.

PIUMHI MG

O missionário Wesley Alen-
car de Juazeiro do Norte 
CE continua sua jornada 

de levantamento de sustento para o 
Projeto Brasil-Portugal. Ele está nessa 
caminhada desde o dia 19 de janeiro de 
2014 e está com apenas 30% do valor 
necessário para ir ao campo português. 
Visitou 61 igrejas em quatro estados e 
tem o apoio de 12. Nesse período ele 

Para o missionário da CBBN Pr. 
Geovan Bezerra dos Santos, 
a época de carnaval, de 6 a 

9 de fevereiro, foi para retiro espiritual. 
Foi um tempo de muita comunhão e 
consagração de vidas. Várias pessoas 
entregaram suas vidas a Cristo através 
das mensagens edifi cantes proferidas 
pelo Pastor Marcelo Silva do Templo 
Batista Bíblico em Campinas SP. Oito 
cultos, sendo quatro pela manhã e 

A cerimônia nupcial - que deveria ser um culto 
- está se descaracterizando, e muito! Virou 
um ajuntamento ditado pela etiqueta social. 

Ficaria melhor em salão de eventos. Há, ainda, raríssimas 
exceções!

As Noivas apreciam o atraso, e como! É chique, diz 
a etiqueta. As vestes, em boa parte dos convivas, estão 
mais para “novidade de moda” do que de vida! O cortejo 
de padrinhos mais parece uma procissão em marcha 
lenta. É um teste à pressão arterial do celebrante. Logo, 
enterros é melhor! Finados não atrasam. O culto sempre 
começa à hora.

A cerimônia nupcial deve ser pautada pelas Escrituras! 
Objetiva e de muita edifi cação. Se assim não for, que in-
centivo terá o servo do Senhor diante de atrasos, vestes 
impróprias e “liturgia” ligada à etiqueta?

Que dantesca responsabilidade envolve um culto de 
núpcias! O que os convidados descrentes testemunharão? 
Uma bendita atmosfera espiritual ou pouca diferença com 
o que é visto fora do arraial? 

Para que aconteça uma abençoada celebração é mister 
um ambiente de culto com música espiritual, mensagem 
bíblica sobre a instituição do matrimônio e a exaltação 
do nome de Cristo. Atrevo-me a elencar os ingredientes 
bíblicos para um culto edifi cante:

1. A Pontualidade. A noiva deve chegar à hora, con-
forme o horário marcado. Atraso por modismo é mentira. 
E mentira não é coisa para salvos. Chegar à hora revela 
decência, ordem. Deus é pontual. Atrasar por etiqueta é 
faltar com o respeito ao Altíssimo e aos que deram crédito 
ao horário marcado. Há atrasos de até duas horas, vê se 
pode!

2. Quantidade de Padrinhos. O número de padrinhos 
deve fi car dentro do bom senso. Já é fato o civil e religioso 
acontecerem juntos.  Bom senso é bíblico. A cerimônia não 
deve ser cansativa.

3. Pontualidade dos Padrinhos. Se não chegarem à 
hora, a noiva deve entrar sem os retardatários. Não é 
justo uma noiva pontual (é sério, ainda tem!) esperar pa-
drinhos atrasados. Nem os convidados sofrerem o atraso 
dos mesmos. No meu casamento (tem tempo, sô! 1969!) 
o casal que seria os meus padrinhos no civil, atrasou. 
Não deu outra, peguei os avós da minha esposa e disse: 
“seo Haroldo, quebra essa”. E pronto. Quando os ditos 
chegaram... já era!

4. Pontualidade das Daminhas e Floristas. Situação 
idêntica a dos padrinhos. A noiva deve entrar à hora, com 
ou sem daminha! Pode um culto atrasar porque a daminha 
não fi cou pronta? Pode não, como dizem os baianos!! 
Aliás, se dependesse delas não haveria atrasos. Mas tem 
os pais, avós, bisavós, tios, tias, fotos e etc.

5. As vestes dos Padrinhos. Devem ser decentes, res-
peitosas. Estamos num século sem respeito às coisas de 
Deus. A noiva, ao marcar a data do enlace, deve imprimir 
no convite: vestes adequadas para um culto. É zelo pelo 
que é santo e preservação de marcos. Hoje, infelizmente, 
há decotes sensuais, tomara-que-caia, costas nuas e 
vestes colantes. Se o mundo exige o sensual, a igreja de 
Cristo exige o recato. A contra exigência dos salvos sempre 
será um testemunho. Diz a Palavra: A sensualidade tira o 
entendimento (Os 4:2). 

6. A Música. Deve ser de enlevo. Nada de letra bíbli-
ca com músicas de fi lmes e novelas. Exemplo: Titanic, 
Love Story, Romeu e Julieta, O Poderoso Chefão e etc. 
Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce 
e o que é amargoso? (Tg 3:11). Belas páginas musicais 
de casamento -  como “Almas Gêmeas” - foram banidas 
da cerimônia.  

7. A duração da Cerimônia. É recomendável ses-
senta ou até setenta minutos. Questão de bom senso! 
O estresse será menor. Mormente o noivo que, suando 
em bicas, dedos inchados, sapatos apertados, gravata 
“sufocante” e etc, é quem mais sofre (sempre há um 
mico a lembrar, não e mesmo?). Há também o tempo 
com os convidados. 

Esta posição, evidentemente, é pessoal. Se servir 
de ajuda, amém. Se rigorosa, me perdoe. Talvez seja 
o “peso do gafanhoto” que está chegando, e determi-
nadas coisas já me cansam. Não dá mais para atraso 
de noivas, vestes impróprias, preocupação com a 
etiqueta e etc. Prefiro enterros, pois a atmosfera de 
Céu é mais real. 

“Defender a Bíblia? Seria o mesmo que defender um leão. 
Simplesmente dê liberdade à Bíblia. Ela defenderá a si mesma.”

(Charles H. Spurgeon)

já fez duas visitas a Portugal a título de 
pesquisa de campo. 

Orem para portas de mais igrejas 
se abram para visitação e para que as 
que já foram visitadas possam iniciar 
a parceria no sustento para que a ida 
da Família Alencar para Portugal seja 
viabilizada. Para contatos use o e-mail: 
wesleyalencar@hotmail.com e os telefo-
nes (88) 9 9975 7566 (88) 9 8882 6017.

quatro à noite. A tarde tempo livre para 
interação dos irmãos, além de ginca-
nas bíblicas, vestibular bíblico e muita 
comunhão. Também foram realizados 
7 batismos de novos irmãos. 

Participaram as igrejas de Avelino 
Lopes PI, Poço da Jurema BA, Luiz 
Eduardo Magalhães BA, Brejo da Serra 
BA, Mansidão BA, Lunabel GO, Novo 
Gama GO e Campinas SP. Contatos 
pelo e-mail: prgeovan@yahoo.com.br.

O missionário Pr. Luiz Miguel 
Gianeli, trabalhando em Minas Gerais 
na implantação de igrejas, tem muitas 
bênçãos para serem compartilhadas 
com todos para a glória do Senhor. 
Ministério no Hospital: Durante os 
meses de Dezembro e Janeiro, teve a 
oportunidade de exercer um ministério 
no hospital da cidade, a Santa Casa 
de Misericórdia de Piumhi. Deus abriu 
as portas para visitar os enfermos 
e compartilhasse da Palavra e orar. 
O pastor Gianeli tem contato com o 
apoio do irmão Adilson nesse minis-
tério. Durante o feriado de Carnaval 
o trabalho em Piumhi recebeu a visita 
de um grupo de 16 irmãos da Primeira 
Igreja Batista de Monte Mor SP, lide-
rados pelo Pr. Norival Andrade. Eles 
auxiliaram com evangelismo, entrega 
de folhetos, cultos evangelísticos e 
trabalho com as crianças. Juntamente 
com a Igreja Batista Tradicional de 
São Roque de Minas e seu pastor 
Anderson Bezerra, Pr Gianeli tem 
auxiliado a Igreja Batista em Vargem 
Bonita que está sem pastor. Em 
Piumhi, a construção continua. E os 
cultos estão sendo uma bênção. Não 
deixem de orar pelo Pr. Luiz Miguel, 
Débora, Agnes, Annelise e agora por 
mais um fi lho que está em gestação. 
Veja mais informações do trabalho 
em Diamantes Eternos no blog: http://
diamanteseternos.blogspot.com/. 
Contato, telefones (OI) e WhatsApp: 
Luiz Miguel (37) 98831-9792; Débora 
(37) 98831-8875. E-mail: prmiguelgia-
neli@hotmail.com.

Novo Gama: 
Retiro espiritual e batismo

Projeto Brasil-Portugal
Pregar em 
enterros é 
melhor!
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Com o olhar firme no horizonte, nunca 
deixe de esperar pelo dia em que virá 
o grande amor da sua vida. Enquanto 

esperas, pretendentes poderão surgir e como saber 
se este ou aquele é o amado a quem ansiosamente 
seu coração aguarda? Para saber ame a cada um 
com toda a intensidade do seu ser, como se aquele 
fosse o seu amado, pois como esperar um grande 
amor a não ser vivendo em amor? 

Mas ame a cada um com o amor verdadeiro, 
aquele amor que não se deixa manipular, que não se 
entrega ingenuamente, que sabe dizer não, que não 
ultrapassa nem deixa que os limites da integridade 
sejam ultrapassados, amor que não permite que o 
outro, caindo na cilada do egoísmo, venha, num im-
pulso do desejo de uma mera paixão inconsequente, 
arrancar a pureza que tu tens guardada para aquele 
que será o amado do teu coração. Lembre-se que 
o verdadeiro amor não é indecente, não trata com 
leviandade, não procura seus interesses, não se 
exaspera, mas é paciente, é benigno e sabe esperar.

Nunca perdemos por amar, pois aqueles a 
quem amamos de verdade são investimentos para 
a eternidade, são pessoas que entram e saem das 
nossas vidas sem a sensação de terem sido enga-
nadas, exploradas, defraudadas. São mais livres do 
que eram antes, pois o amor não escraviza, liberta. 
Todavia estarão presas pelos laços do amor com o 
qual as cativamos e seguirão suas vidas levando um 
pouco de nós, um pouco daquilo que acrescentamos 
ao seu coração. 

O amor constrói e por isso quem conhece o 
amor pode ter uma espera mais longa do que quem 
conhece apenas a paixão. Todavia sua esperança 
não será malograda pois seus olhos também enxer-
gam e repousam além do horizonte, de onde um dia 
certamente virá o amado maior da sua alma, aquele 
a quem se entregará como virgem pura, o supremo 
esposo que é Cristo (II Coríntios 11.2).

E quem tem essa esperança purifi ca-se a si 
mesmo como seu noivo, Cristo, também é puro (I 
João 3.2). E um dia, com o coração transbordante 
de júbilo dirá: “O meu amado desceu ao seu jardim, 
aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins 
e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o 
meu amado é meu; ele pastoreia entre os lírios” 
(Cantares 6.2,3). “De modo que se esperamos o que 
não vemos, com paciência o esperamos” (Romanos 
8.25). “Porque necessitais de paciência, para que, 
depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais 
alcançar a promessa. Porque ainda um poucochi-
nho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará” 
(Hebreus 10.36,37). “De fato, sem fé é impossível 
agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele 
que se aproxima de Deus creia que ele existe e que 
é galardoador dos que o buscam” (Hebreus 11.6).

Pr. José Soares Filho
Igreja Batista Bereiana - Jaraguá do Sul SC.

Ilustração da sua fi lha:
Débora Paulus Soares

ALTO RIO PURUS
O missionário Pr. André, com a es-

posa Marlete e as fi lhas Duda e Ester, 
trabalhando no Alto Rio Purus, estão de 
volta ao campo depois de um semestre 
servindo na escola de fi lhos dos missio-
nários em Puraquequara AM. Foi muito 
importante para o casal o fato de Deus ter 
permitido passar este tempo lá, apoiando 
a fi lha Duda, que desde 2010 mora no lar. 
Agora ela acabou de completar 14 anos. 
Continuem orando pelo trabalho no Rio 
Purus e pelos outros missionários que 
ali atuam: Henrique e Rachel, Adriano e 
Tâmara. Pr André está animado com o 
trabalho e seu desejo é ver uma igreja 
madura entre os Kaxinawás. 

URUCARÁ AM

“A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso 
conhecimento, mas para mudar nossas vidas”.

(D. L. Moody)

O  m i s -
sionário Val-
cides Cativo 
Xavier e sua 
esposa Mar-
ly iniciaram 
2 0 1 6  c o m 
vários proje-
tos a serem 
d e s e n v o l -
vidos, entre 
eles está a 
realização do 
primeiro con-
gresso entre 
os povos in-
dígenas das 
etnias Baniwa e Cubeu, no Rio Ayari onde 
está o Pr. Alberto Olivia que é do próprio 
povo e onde também funciona o instituto 
Bíblico Palavra de Deus.

Para essa viagem missionária de 
40 dias desde a saída de Urucará, pas-
sando por vários outros trabalhos, será 
necessário 1.100 litros de combustível 
para o barco de 40 HP. O preço atual 
do litro de gasolina em São Gabriel da 
Cachoeira AM é R$ 4,90. Há também 
despesas com alimentação. A viagem 
terá início no dia 28 de junho. Para 
apoiar esta viagem entre em contato: 
Rua Carvalho Leal 128 - Bairro de São 
José - CEP 69130-000 Urucará AM. 
Celular vivo (92) 991591463. Por e-mail 
valcidescativo@yahoo.com.br. Ofertas 
para a conta BRADESCO AG 3719-2 
CP 2484-8.

17º ANIVERSÁRIO

A Igreja Batista Bíblica em Junqueiro, 
liderada pelo Pastor Lourinaldo Alves da 
Silva, comemorou no dia 30 de Janeiro 
de 2016 seu decimo sétimo aniversário, 
realizando conferência com o tema “Cristo 
Jesus veio ao mundo para salvar os peca-
dores”. 1 Timóteo 1:15b.  Foi uma belíssi-
ma festa espiritual de louvor e gratidão a 
Deus. Houve participação da Congrega-
ção Batista Bíblica do Bairro Retiro, além 
de alguns visitantes. Na oportunidade foi 
entregue os certifi cados dos concluintes 
de Estudos Bíblicos: Maria Helena, Vitor, 
Ana e Josefa. Orem pelo trabalho do Pr. 
Lourinaldo em Junqueiro. Alagoas. Con-
tatos: (082) 99162 7984 – CLARO.

A espera de um 
grande amor
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FAMÍLIA 
FERNANDES

O missionários Ronaldo Fer-
nandes com a esposa Thalita 
e os fi lhos Zadoque e Estevão 
estão estimulados a perseverar 
no projeto de Deus de fazer o 
nome de Jesus conhecido e ama-
do pelo povo timorense que vive 
imerso na religiosidade animista 
e sincrética. O melhor caminho é 
alcançar as crianças que ainda 
não estão tão imersas na religio-
sidade. Orem pelo aprendizado 
da língua Tétum. Orem também 
pela renovação dos vistos de 
trabalho. Há muita burocracia, 
mas após o segundo visto de 
trabalho, já se pode pegar o visto 
de residência. Mas para isso é 
necessário ser diretor de uma 
ONG ou de uma empresa. Conta-
tos por telefone: Celulares (670) 
7333-8001e (670) 7333-8002. 
E-mail: ronaldofernandes82@
hotmail.com.

RETIRO 
DOS CASAIS

O missionário João da Silva e 
sua família, trabalhando na 
implantação de uma igreja 

em Apucarana PR tem contado muitas 
bênçãos com conversão de almas, tra-
balho de discipulado, estudos bíblicos 
com novos crentes e todas as atividades 
ministeriais de uma família missionária. 

No momento a família está às vol-
tas com o tratamento de saúde do fi lho 
Lucas Daniel. Ele foi diagnosticado com 
uma Displasia Poliostótica e no dia 21 de 
janeiro passou por uma cirurgia corretiva 
óssea no maxilar inferior. Após Tomogra-
fi a Computadorizada e Biópsia de lesão 
intraóssea bucal foi constado que ele tem 
Displasia Fibrosa Poliostótica Benigna. 
Trata-se de uma doença congênita e, 
na maioria das vezes benigna, que pro-
voca desgaste ósseo e crescimentos ou 
lesões em um ou mais ossos do corpo 
humano. Estas lesões são crescimentos 
semelhantes a tumores que consistem na 
substituição do osso medular pelo tecido 
fi broso, causando a expansão das áreas 
e enfraquecimento dos ossos envolvidos. 
Especialmente quando envolvendo ossos 
do crânio ou face, as lesões podem causar 
deformidades visíveis externamente. Elas 
podem ser classifi cadas em monostótica 
(envolve um único osso) e poliostótica 
(envolve múltiplos ossos). 

Orem pelo Lucas, pois no dia 8 de mar-
ço ele retorna ao médico para reconsulta 

Nunca se banalizou tanto o evangelho como 
em nossos dias. Perdemos tempo demais 
criticando isso e aquilo. Somos catedráticos 

em críticas. Mas pouco ou quase se ouve hoje em dia 
pregações em muitos púlpitos sobre o pecado e as suas 
consequências. Arrependimento é um tema ou assunto 
quase esquecido em muitos púlpitos por este Brasil afora. 
Por quê? É uma pergunta que se faz, a qual merece uma 
boa resposta. Se é que a sabemos dar...Pedro, em seu 
primeira mensagem disse: “Arrependei-vos...” (Atos. 1.38).  
Por que pecado, suas consequências e arrependimento 
hoje são assuntos quase esquecidos no universo que se 
chama ‘evangélico’? Por quê?

Precisamos ter uma melhor compreensão sobre a doutri-
na do pecado. O cristianismo é a proclamação de salvação 
do pecado. As pessoas precisam de salvação porque são 
pecadoras. Satanás procura roubar, de Cristo, Sua glória, 
e, do pecador, sua salvação, dando-nos uma visão errônea 
do pecado. Ele não quer que saibamos quão pecadores 
somos e quão mortal é o pecado. O pecado é o que Deus 
diz que ele é. O pecado fez com que a morte de Jesus se 
tornasse necessária. Satanás é enganador e destruidor. O 
pecado interrompe nosso relacionamento e comunhão com 
Deus. Ele distorce e deprava nossa personalidade, criada 
para se relacionar com Deus, e debilita, polui e desintegra 
nosso ser.  Destrói vidas, lares, nações e civilizações. Não 
podemos nos enganar com o pecado. Ele é o maior perigo 
ao ser humano. A maior ameaça ao nosso mundo.

Nada é mais contrário à natureza e ao desejo de Deus 
do que o pecado. O pecado é um mal porque é profano. 
O pecado é anti-Deus, anti-Cristo e anti-humanidade. 
Se o pecado tem de ser evitado e derrotado, devemos 
reconhece-lo pelo que ele é.  O pecado é tragicamente 
real, não nos enganemos disso. Ele polui, engana e destrói 
todo o ser humano.

As Sagradas Escrituras nos ensinam que o pecado 
trouxe a tragédia infi nita ao céu, no passado, e à terra, 
desde a criação do homem. Precisamos entender bem 
a violência, a destruição e a malignidade do pecado. 
Devemos compreender bem a impotência do pecador e 
a maneira pela qual o pecado penetra em sua persona-
lidade, cega o seu entendimento e escraviza todo o seu 
ser. O pecado é o maior problema na terra e no céu, para 
a humanidade, para os anjos e para Deus.

Para derrotar Satanás e libertar os seres humanos 
do pecado, Cristo deixou o céu e tornou-se homem 
encarnado. O pecado causou a morte de Jesus na cruz. 
Satanás cometeu o mais hediondo pecado que um ser 
jamais poderia cometer, crucifi cando o Filho do Homem. 
Por causa disso, satanás receberá a punição máxima por 
toda a eternidade no lago de fogo. (Apocalipse 2010).  
Cristo, na cruz, de uma vez por todas, derrotou Satanás 
e tornou possível que todos fossem salvos do pecado, 
aqueles que creem na obra expiatória que Ele realizou 
na cruz do Calvário.  A derrota defi nitiva de Satanás, a 
libertação do mundo do pecado e a eternidade da salva-
ção são garantidas pela morte de Cristo por nós na cruz. 
A derrota defi nitiva, fi nal e eterna do pecado é garantida 
pela natureza do ser santo de Deus.

Nenhum pecado, mal ou treva jamais existiu em Deus 
(I João 1.5; 3.5). Deus é infi nita, perfeita, eterna e imuta-
velmente santo. Assim, o pecado não poderia ter origem 
na natureza de Deus. Ele nunca criaria um universo ou 
seres pecaminosos ou que não estivessem em sintonia 
com Sua natureza. Ele, que nunca tenta nenhum ser, 
jamais criaria um ser pecaminoso (Tiago 1.13). Qualquer 
coisa que Ele criasse seria santa, perfeita e boa. O pecado 
não começou como um estado ou uma condição, mas pelo 
mau uso rebelde do livre-arbítrio. Deus criou anjos com 
o poder de escolha e mais tarde criou o homem à Sua 
imagem e semelhança, com o poder de livre-arbítrio. Isto 
possibilitou o abuso da liberdade, por um ato de pecado.

O pecado não foi surpresa para Deus, nem Sua derrota 
fi nal. O pecado não representou desencorajamento para 
Deus e Seus planos. Ele é eternamente contra o pecado. 
Ele preparou um plano de redenção do pecado desde a 
fundação do mundo para todos os seres humanos que 
aceitarão Sua graciosa oferta e provisão. E, agora, Ele 
oferece Sua grande e maravilhosa salvação do pecado. E 
quais as consequências do pecado? Isso é assunto para 
o nosso próximo encontro...

“A justifi cação é o eixo e o alicerce do cristianismo”.
(Thomas Watson)

Acontece nos dias 25 a 27 de 
março, no Acampamento Cristão 
Estância Esperança em Catalão, 
Goiás, o Retiro dos Casais 2016. 
O custo é de R$ 200,00 por casal. 
O tema deste ano é “A Paz no 
Casamento” e o preletor o Pastor 
Vanderley Borges. O Depósito é 
feito no Banco do Brasil: Agência: 
0311-5 Conta Corrente: 48.815-1. 
Mande o comprovante via e-mail 
para: wkieffer@gfamissions.org. 
Para fazer a sua inscrição entre 
em: www.estanciaesperanca.
com.

CELEBRANDO 
A FAMÍLIA

Não é apenas com festa e 
folia que o período do Carnaval 
pode ser aproveitado. Existem 
pessoas que procuram renovar 
sua fé. Pensando nestas pesso-
as, a Igreja Batista Fundamenta-
lista Cristo é Vida liderada pelo 
Pr. José Nogueira realizou uma 
programação diferente, o “Ce-
lebrando a Família”. A abertura 
do evento aconteceu no dia 6 de 
fevereiro e estendeu-se por todo 
o período de carnaval até o dia 
10. O tema foi “Características 
de uma Família Saudável” tendo 
como preletor o Pr. Sérgio Leoto. 
Além dos estudos bíblicos tam-
bém foram realizadas palestras 
com a esposa do Pr. Sérgio, a 
irmã Magali Leoto.

O pecado 
e as suas 

consequências

Apucarana PR

e no mesmo dia passará por um oftalmo-
logista para verifi car se a Displasia está 
afetando os seus olhos.  De acordo com 
informações do médico e de pesquisas 
não há um tratamento que possa curá-lo, 
somente tratamentos e intervenções cirúr-
gicas para correções estéticas. A família 
sabe que a situação é bem complicada, 
mas estão louvando a Deus pela paz e 
força que Ele tem dispensado sobre a 
vida de todos e principalmente também 
testemunho de fé do Lucas. 

Para contatos: Rua Pedro Ribeiro 
Valim, 1464 - Jd. Ipanema – Apucarana 
PR - CEP. 86809080. Telefone fi xo: (43) 
3425-8869, Celulares: (43) 9923-8386 
ou 9835-1206. Por e-mail: prjs1964@
gmail.com.
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Refl etindo sobre educar fi lhos, concluí que todos 
querem ter fi lhos educados, comportados, obe-
dientes, estudiosos, leitores da Palavra de Deus, 

que amam a Deus, etc. etc. etc., mas poucos estão dispostos 
a pagar o preço requerido para alcançar tais resultados.

Educar fi lhos não tem uma receita pronta. Cada criança 
tem uma personalidade e um temperamento que as torna-
rá única. Algumas são dóceis e se submetem facilmente, 
tornando-se obedientes, outras são rebeldes, contestadoras, 
questionadoras e insubmissas, exigindo dos pais muito mais 
fi rmeza no processo educativo. Apesar de não haver uma 
receita pronta e infalível para a educação de nossas crianças, 
existe um manual, que se bem seguido e aplicado resultará 
em boa colheita no futuro. Este manual é a Bíblia, mas não 
se engane, pois isso não tornará o processo mais fácil, mais 
leve, menos complicado. Deus não nos prometeu ausência de 
problemas, mas nos garantiu condições para passar por eles.

A Bíblia tem perdido espaço como regra de fé e ordem na 
vida de muitos salvos em Cristo Jesus. Alguns, porque não 
a conhecem em profundidade e por isso não compreendem 
quão maravilhosos são os preceitos nela contidos. Outros, por 
não lhes darem o devido valor. Muitos pais valorizam, escutam 
e praticam na educação de seus fi lhos muito mais conceitos 
estabelecidos pelo mundo, pela psicologia, pedagogia, fi lo-
sofi a, etc que pela Bíblia, a Palavra de Deus.

Não sou especialista neste assunto. Como mãe, tenho 
minhas lutas e difi culdades, mas estou convicta que se 
colocarmos a Bíblia como diretriz para educarmos nossas 
crianças, veremos que nossas possibilidades de falharmos 
nessa tarefa serão e muito, minimizadas. Muitos se esque-
cem, que terão de prestar contas a Deus de como fi zeram 
isso. Tenho tentado na minha tarefa de mãe colocar a Bíblia 
como referência quando o objetivo é alcançar o coração deles. 
Vejamos alguns dos ensinamentos práticos que a Palavra de 
Deus nos dá na educação de nossas crianças:

1. Devemos ser exemplo. Não podemos adotar o “faça o 
que eu mando, mas não faça o que eu faço”. Todos sabem 
que o exemplo fala mais que palavras, mas muitos pais não 
são exemplos para seus fi lhos naquilo que exigem deles. Eu 
quero que meu fi lho aprenda a amar a Palavra de Deus? Ele 
precisará crescer me vendo amar a Palavra. Eu quero ver 
meu fi lho frutifi cando na igreja, servindo com alegria? Ele 
precisará ver em minha vida prática que servir ao Senhor 
não é um peso, mas um privilégio. Devemos dar o exemplo 
e aguardar o tempo certo para ver os resultados.

2. Devemos disciplinar. A palavra disciplina hoje está fora 
de moda. Quanto mais desregrado, menos compromissado 
melhor. A sociedade vive uma completa ausência de limites. 
Prega-se uma liberdade sem responsabilidade. A disciplina 
aparece na Bíblia como sinônimo de amor: Quem se nega 
a castigar seu fi lho não o ama; quem o ama não hesita em 
discipliná-lo (Provérbios 13.24). Quem acolhe a disciplina 
mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão 
desencaminha outros. (Provérbios 10.17). 

3. Educação para glorifi car a Deus. Muitos pais estão 
preocupados com o comportamento externo dos fi lhos. De 
“o que as pessoas vão pensar”. Essa preocupação está na 
contramão do glorifi car a Deus. Quando nosso objetivo é que 
o comportamento dos nossos fi lhos glorifi que a Deus, enten-
deremos que o comportamento refl ete o que vai no coração 
dele. É preciso trabalhar a causa e não o efeito. Transformar 
corações é a especialidade de Deus por meio de Cristo Je-
sus, logo, precisamos o quanto antes levar nossos fi lhos à 
fé salvadora em Jesus Cristo. Não existe outra maneira de 
ver o coração deles transformado e precisamos entender 
que a salvação da alma dos nossos fi lhos é responsabilidade 
primeiramente nossa, os pais. Levar nossos fi lhos a igreja, 
ensinar a eles a Palavra de Deus e testemunhar os feitos de 
Deus é nossa responsabilidade enquanto pais.

Estou convicta que a Palavra de Deus deve servir de 
orientador para nós, pais cristãos, na condução da educação 
de nossos fi lhos, e igualmente no poder da oração. Acredito 
sinceramente que a intercessão dos pais em favor da vida 
de seus fi lhos é fator preponderante do agir de Deus na vida 
deles. Embora não signifi que garantia absoluta de sucesso 
nessa tarefa, pois temos de levar em conta o livre arbítrio 
dos nossos fi lhos, creio fi rmemente nas promessas de Deus 
em sua Palavra: “Educa a criança no caminho em que deve 
andar; e até quando envelhecer não se desviará dele.” (Pro-
vérbios 22:6).

De 6 a 9 de fevereiro a juven-
tude das Igrejas Batistas 
Bíblica de Vila Remo SP, 

Cidade Ademar SP e Borda da Mata MG 
realizaram um maravilhoso retiro sob o 
tema: “Convertido ou Convencido?” O 
evento foi na “Chácara Retiro Paraíso” 
na região de Sumaré e o preletor o 
Pastor Rui. No aconselhamento atuou 
o Pr Sergio Barbosa. 

Foram vistos frutos de imediato com 

Hoje pela manhã, acordei e 
ouvi pelo condomínio algu-
mas crianças conversando. 

Parei alguns minutos na sacada para 
ouvi-los. Um deles, de camiseta laran-
jada estava contando aos outros como 
Deus é lindo. 

Que ele era o seu maior Herói e que 
ele mudou a história da sua família. Ao 
fi nal, perguntou para os meninos se 

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

DICAS DE LEITURA 
O OBREIRO APROVADO
Marcos de Souza Borges

Editora JOCUM
www.editorajocum.com.br

Este livro fará uma radiografi a e uma cirurgia no leitor 
revelando suas defi ciências motivacionais e apontando para 
uma erradicação de tudo aquilo que sustenta os mais graves 
quadros de reprovação. Nos bastidores da sua alma, uma 
revolução espiritual está prestes a romper provocando uma 
mudança profunda Entre nesta leitura com os olhos abertos, 
ouvidos atentos e, acima de tudo, com um coração responsivo!

PORTO FELIZ SP
O Projeto Neemias em Porto 

Feliz - SP, sob a liderança do 
missionário Pr. Lúcio Manoel da 
Rocha está em fase de cons-
trução da laje para dar início ao 
segundo pavimento. Orem para 
que o Senhor abençoe com os 
recursos necessários. E-mail: 
lucio.7@hotmail.com ou pelos 
telefones: Tim (15) 981153307 e 
vivo 996133981.

BATATAIS SP
Também em construção estão 

os irmãos da Igreja Batista da 
Vitória em Batatais SP, trabalho 
missionário dos pastores Almir 
Nunes e Benjamin Leaf. Os re-
cursos estão terminando antes de 
terminar a primeira etapa da obra. 
No momento há necessidade de 
pelo menos R$ 35.000,00 para 
completar. E-mail: pralmirnunes@
yahoo.com.br ou pelo telefone 
(16) 99187-6656.

CASAIS
Nesta edição do Jornal de 

Apoio você encontrará a divul-
gação do Encontro de Casais do 
Dia dos Namorados. Caso queira 
participar, entre em contato para 
verifi car se ainda há vagas. Será 
no Hotel Fazenda Vale das Grutas 
no município de Altinópolis SP nos 
dias 11 para 12 de junho. O tema: 
“Casados – Eternos Namorados”. 
O preletor: Pr. Antonio Pupin.

 
ACAMPAMENTO

A IBBNJ – Igreja Batista Bíbli-
ca Nova Jerusalém em Vila Remo 
São Paulo, sob a liderança do Pr. 
Nilton Malves realizou um exce-
lente Acampamento de Jovens 
em 2016. O tema foi: “Convertido 
ou convencido?” 

MULHERES
No dia 12 de março deste 

2016 a Igreja Batista Esperança 
sob a liderança do Pr. Sérgio 
Moura está realizando, a partir 
das 16 horas, o segundo encontro 
de mulheres do ano. O primeiro 
aconteceu no dia 30 de janeiro 
sob o tema: “Mulher Cristã Auxi-
liadora”. O tema deste segundo é: 
A Mulher Cristã na Sociedade. A 
palestra será proferida por Eduar-
do Monteiro.

18º ANIVERSÁRIO
A PIB Independente de Ca-

tutiba MG liderada pelo Pr. Se-
bastião comemora seu 18º ani-
versário de fundação, realizando 
conferências nos dias 11 a 13 
de março de 2016 tendo como 
preletores os pastores Roberto 
Nichols de Formiga MG e An-
derson Dantas de Boticão MG. 
No sábado, dia 12, às 15 horas, 
palestra para senhoras e moças 
com a irmã Naomi Nichols, espo-
sa do Pr. Roberto.

“Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos, e as perdi. 
Mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo.”

(Martin Luther King)

DEBATENDO COM OS CALVINISTAS 
D. S. Castro

Apologética Editorial e Clube dos Autores
www.clubedeautores.com.br

E-mail: darivancastro@gmail.com
Além dos debates com os seguidores de Calvino, o au-

tor mostra a intolerância de alguns calvinistas para com os 
não calvinistas e apresenta um breve resumo comentado 
sobre a TULIP. Ele enfatiza o fato de supostamente haver 
o que alguns chamam de calvinistas moderados, ou hipo-
-calvinistas, bem como aqueles que são hiper-calvinistas. 
Mas há, também, os “calvinistas não-declarados” - aqueles 

A GÊNESE DA DOUTRINA
Alister McGrath

Vida Nova
www.vidanova.com.br

Que é doutrina? Como pode uma afi rmação doutri-
nária do passado ter autoridade no presente? Como as 
afi rmações doutrinárias devem ser analisadas e avaliadas 
criticamente? São perguntas cruciais para a teologia cristã. 
O autor explora um conjunto de questões fundamentais 
relacionadas à natureza da doutrina cristã e apresenta 
uma investigação detalhada dos fatores que norteiam seu 
desenvolvimento.

cujas raízes são notoriamente calvinistas, conquanto eles não admitam o uso 
de rótulos. 

Lindemberg Vasconcelos no Canal Batista Brasileiro.

Simples assim!
eles já conversaram alguma vez com 
Deus. Os meninos disseram que não, 
então ele perguntou: quer falar com Ele 
e com Jesus agora? Eles disseram sim, 
ao fi nal sentaram no meio do caminho 
e ele convidou os dois para repetir a 
oração... E os dois convidaram Jesus 
em suas vidas… Levantaram e foram 
jogar bola... Simples assim. Os adultos 
é que complicam as coisas!

Convertido ou 
Convencido?

três decisões de salvação, duas para 
batismo e as várias reconciliações. No 
evento teve, além da intensa programa-
ção, uma cantina missionária que teve 
o lucro revertido para três missionários: 
Agnaldo de Araújo Junior (Rocha Eterna), 
Jose Manoel Cerqueira (CBBN) e Mauri-
cio Frutos Severino da Silva. (Lar Efrata). 

Matéria preparada com informações 
de: Aline de Figueiredo Camelo pelo e-
-mail: alinefcamelo@hotmail.com

Refl etindo 
sobre a 

educação de 
nossas crianças 
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Espaço Final

Nos dias 8 e 9 de fevereiro acon-
teceu o II Retiro Batista Bíblico 
da Paraíba realizado em Cubati 

PB, com a participação das Igrejas: Batista 
Bíblica das Malvinas, Batista Bíblica Funda-
mentalista em Cubati e Igreja Calvário em 
Belo Jardim PE. O local do evento foi Cru-
zeiro Esporte Clube em Cubati. Participaram 

O Pr. Jeffrey Stringer (jstringerky@
gmail.com) representando o 
Seminário Batista Caraguá co-

munica que as aulas deste primeiro semestre 
de 2016 serão nas seguintes datas: Cara-
guatatuba, de 18 a 21 de abril. Marília de 
25 a 28 de abril. Orlândia de 1 a 4 de maio. 

Desta feita será ministrado o curso Minis-
térios Pastorais com o Dr. Derek Coleman. 
Serão tratados os aspectos básicos de 
como é um pastor de uma igreja no mundo 
de hoje. Temas como evangelismo pessoal, 
igreja, cuidado pastoral, aconselhamento, 
os princípios de liderança e pregação bíblica 
serão discutidos. 

Após este módulo haverá a formatura 
dos que participaram com aproveitamento 
de créditos dos quatro módulos.

Entre em contato com os representantes 
de cada polo:

CARAGUATATUBA SP
Pr. Alex Hensley pelo e-mail: 

ajcaragua@gmail.com
Telefone (012) 3888-4189

Pr. Walmir Quaresma 
walmirquaresma@gmail.com

MARÍLIA SP
Pr. Gilberto Estefano pelo e-mail: 
gilbertostefano1970@hotmail.com                               

Evangelização tam-
bém se faz através 
de assistência às 

crianças carentes. Com isso 
em mente, o Dr. Paulo R. Arru-
da, idealizador e fundador do 
ministério ITV - Instituto Trans-
formando Vidas em Manaus 

ITV - Instituto Transformando Vidas
“Venha fazer parte desta transformação e escolha essa causa pra chamar de sua”

AM, está em busca de parce-
rias de igrejas e empresários 
que tenham a mesma visão e 
estejam dispostos a conhecer 
melhor o projeto.

Este ano, com o apoio 
da AMI - Associação Missio-
nária Independente, divulga-

dora do ITV, Dr. Paulo está 
se prontificando a deixar 
Manaus um fi nal de semana 
por mês a fi m de visitar as 
nossas igrejas para fazer 
uma breve apresentação do 
projeto. Em cada viagem ele 
poderá visitar duas igrejas 

que sejam próximas uma da 
outra no domingo, uma de 
manhã e outra à noite.

Serão viagens direciona-
das sem que as igrejas visi-
tadas tenham compromisso 
com as despesas de viagem 
do Dr. Paulo Arruda que de-

verá viajar na companhia de 
sua esposa Eloína que está 
dedicando tempo integral no 
projeto depois de trabalhar 
dez anos no SESC.

Agendamento de visitas às 
igrejas como o Coordenador 
de Missões da AMI, Pr. Carlos 

Alberto Moraes pelo E-mail: 
jornaldeapoio@yahoo.com.
br, telefones (16) 3761-0749 
(Fixo), ou celulares: (16) 9 
8121-4101 (TIM) e 99192-
1440 (CLARO e WhatsApp). 

Contato pelo e-mail itv-
manaus@gmail.com.

Seminário Batista Caraguá 2016

Pr. Sergio Balbo pelo e-mail: 
sabalbo@bol.com.br 

Pr. Samuel Pereira De Lima 
prsamuelplima@hotmail.com

ORLÂNDIA SP
Pr. Carlos Alberto Moraes pelo e-mail: 

jornaldeapoio@yahoo.com.br
Telefones: (16) 3761-0749 (Fixo)

Celulares: (16) 98121-4101 (TIM) e 99192-
1440 (Claro e WhatsApp)

Para saber mais visite o site: www.sbca-
ragua.org. Faça ali a sua inscrição.

As aulas serão ministradas pelo Dr. 
Derek Coleman (derekcoleman@me.com).

Cubati realiza 
retiro com batismo

cerca de 60 pessoas oriundas das igrejas 
mencionadas. A direção do evento esteve 
a cargo do Pr. Marcos Antonio e o preletor 
foi o Pr. Joel Dickens que abordou o tema: 
Motivação no Trabalho Cristão com base em 
I Co 15.58. Durante o retiro foi realizado o 
batismo de Jordânia Santos e Edilene, Dora 
Oliveira e Kaele Alcântara.




