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Igreja em São 
Lourenço - SC 

empossa pastor

De selfie em selfie mostraría-
mos todos, mas o espaço é limi-
tado e insuficiente! Já estamos 
pensando em 2017.

Nos dias 25 a 29 de abril 
de 2016 em Fortaleza 
CE, a MMM - Ministé-

rios Multiculturais Maranata, sob 
a liderança do Pr. Jenuan Lira, 
realizará um encontro denominado 
“Missão Brasil - Um Convite para 
Iniciar Parcerias para a Grande 
Comissão.”

O encontro será uma mesa 
redonda para troca de ideias em 
busca de estabelecer parcerias 
que visem alcançar o nosso pais 
e o mundo com a mensagem do 
evangelho. Mesmo sendo a se-
gunda nação do mundo que mais 

Em 2015, durante o Con-
gresso da AMI - Asso-
ciação Missionária In-

dependente realizado em Valinhos 
SP, além de comemorar o seu 
Jubileu de Prata, a missão também 
traçou metas para ampliação da di-

“Jesus está voltando. Você está preparado?”
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Missão Brasil - Parcerias 
para a Grande Comissão

Nesta edição você vai ler 
um pouco da história da 
Igreja Batista em Serra 

Azul SP, e conhecer como teve 
início o Projeto Antioquia. A matéria 
foi escrita pelo Pr. Alexandre José 
de Oliveira da Igreja Batista Inde-
pendente de Serrana SP. Página 7.

Projeto 
Antioquia

Depois de vários anos 
desde a sua fundação, 
pela primeira vez a Igre-

ja Batista Bíblica em São Lourenço 
do Oeste SC empossa seu pastor 
de tempo integral. Leia reportagem 
completa na página 6.

ACAMPAMENTO
CONEXÃO 

JOVEM

Foi mais um ano de 
bênçãos para todos os 
jovens presentes no 

Maanaím...

Um total de 70 acampantes 
e mais 20 equipantes fizeram a 
diferença em 2016...

No concurso da camiseta 
maluca, os vencedores foram: 
Júlia, do lado feminino. Ela é da 
IBV de Batatais. Do lado mas-
culino foi o dentista boliviano 
Juvenal, que veio de São Paulo 
com a turma do TBI.

envia missionários, nós estamos 
ameaçados tanto pelas condições 
econômicas quanto pelo fato de, 
como batistas fundamentalistas, 
estarmos separados uns dos outros.

A proposta da MMM com apoio 
da ABWE é unir líderes de missões 
e pastores fundamentalistas, a fim 
de trocarmos experiências, 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.

Os tópicos para discussão se-

rão muitos, mas destacamos aqui 
alguns dos principais:  O Desafio 
do Mundo Muçulmano e a Crise 
dos Refugiados; Visão estratégica 
e parceria; Parceria Brasil – EUA; 
Educação Teológica e Missão; Par-
ceria entre Agências Missionárias 
Brasileiras; Promovendo a visão 
missionária na Igreja Local; Inician-
do um Movimento de plantação de 
Igreja; Visão Missionária para as 
Fronteiras do Brasil; Importância 
do Pastor na Visão Missionária.

Mais informações com o Pr. 
Jenuan Lira pelo e-mail: pastorje-
nuan@gmail.com.

Conferências Regionais da AMI

vulgação dos trabalhos através do 
Projeto FORMACOM - Formação e 
Comunicação e das conferencias 
missionárias regionais.

O Projeto FORMACOM, lide-
rado pelo missionário Pr. Carlos 
Alexandre Aquino está sendo 

implantado ao longo deste ano de 
2016 enquanto ele ainda está na 
fase de levantar o seu sustento. As 
conferencias regionais já vinham 
sendo realizadas e agora estão 
sendo intensificadas e espalhadas 
por todo o Brasil.
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“A grandeza do poder de um homem está 
na medida de sua entrega a Deus”.

(Willian Booth)
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MAPUTO

Desde 2002, esta coluna, Ponto de 
Vista Bíblico, vinha avisando que as 
conquistas democráticas, econômicas, 

sociais e políticas do país estavam sendo ameaça-
das pelo ideologismo marxista comunista. A Bíblia, 
que expressa a cultura judeu-cristã, claramente 
incentiva o devido cuidado pelos pobres, mas, ao 
mesmo tempo, preza pela meritocracia e força de 
vontade para as conquistas materiais. Igualmente, 
a Palavra de Deus também alerta sobre oportu-
nistas que se utilizam dos problemas sociais para 
proveito próprio. Agora, não resta mais dúvida! 
O Brasil tem sido extremamente saqueado nos 
últimos 13 anos e suas conquistas sociais e eco-
nômicas foram sabotadas com a volta da inflação 
e do desemprego galopante. 

Tudo começou com a viagem histórica do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Oriente 
Médio em 2003, evitando propositadamente o 
Estado de Israel. Ao visitar cinco países árabes, o 
presidente brasileiro bravejou palavras de ordem 
contra a nação dos judeus e prometeu se opor 
aos interesses israelenses junto à Organização 
das Nações Unidas (ONU), promessa esta que 
tem sido cumprida na íntegra até os dias de hoje 
por sua sucessora. Naquela ocasião, esta coluna 
avisou que Deus não poderia abençoar o Brasil 
enquanto a nossa nação estivesse (na pessoa de 
seu líder maior) interferindo negativamente nos 
problemas políticos da terra de Israel: “E abenço-
arei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que 
te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as 
famílias da terra” (Gênesis 12.3). Desde então, o 
próprio ex-presidente Lula tem travado batalhas 
duríssimas em relação à saúde e ao seu próprio 
legado político. “Não mexa com os judeus”, escre-
veu o saudoso Pastor Gérson Rocha.

Além dos judeus, o governo também tentou 
mexer com as crianças e famílias brasileiras. O 
Ministério da Educação nunca assumiu a autoria 
do famigerado Kit Gay (material didático que faz 
apologia ao homossexualismo), mas estava dis-
posto a distribuí-lo entre os alunos do Ensino Fun-
damental nas escolas públicas. Depois de muita 
pressão política e popular, a presidência proibiu a 
divulgação deste material, mas não perdeu tempo 
e permitiu o envio do projeto de neutralidade de 
gêneros para todas as assembleias estaduais e 
câmaras municipais do país já que não conseguiu 
passar tal intento no âmbito do Congresso Nacio-
nal. Para este governo, as crianças têm o direito 
de escolher o seu próprio sexo e não a ciência, 
os pais ou os médicos no ato do nascimento e 
mediante certidão. A ideologia de gêneros é uma 
imposição esquerdista para destruir o modelo da 
família tradicional. 

Ao invés de aproveitar a bonança econômica 
mundial, entre 2002 a 2007, para fazer reformas 
profundas na Previdência, leis trabalhistas e 

É melhor serem dois do que um...  Já 
dizia o sábio no livro de Eclesiastes. 
Marido e mulher são parceiros, são 

comprometidos com uma aliança, são aliados, 
“uma só carne”, um propósito: Glorificar a Deus!

É melhor serem dois do que um... Para so-
mar forças, dividir responsabilidades, agregar 
recursos, educar os filhos.

É melhor serem dois do que um... Para 
compartilhar ideias, ter um ombro amigo, apoiar, 
ajudar a pensar, repensar, combinar e tomar 
decisões: Sinergia total!

É melhor serem dois do que um...  Para ir 
à igreja, para retornar da igreja, para servir às 
pessoas, amparar amigos, praticar a hospitali-
dade, ajudar o próximo.

É melhor serem dois do que um... Para ad-
ministrar uma casa, elaborar o orçamento, fazer 
planos, investir no Reino de Deus.

É melhor serem dois do que um... Para 
abraçar, andar de mãos dadas, olhar nos olhos, 
tocar, amar e compartilhar momentos bons e 

O mundo glo-
b a l i z a d o 
exige pro-

Produtividade

dutividade. Em janeiro do ano em curso a 
revista Você S/A teve sua edição pautada 
pelo tema da produtividade. A eficiência 
das pessoas é medida pela capacidade 
de produzir.

Pesquisas sobre produtividade servem 
para os estudiosos identificarem e classifi-
carem em ranking não apenas as organiza-
ções e empresas, mas até governos. Assim, 
os profissionais das diversas áreas ficam de 
olho nos dados estatísticos que denotam 
eficiência baseada na produtividade. De 
modo geral, a chave da produtividade é a 
gestão. Pessoas capazes que, devido às 
suas qualificações produzem mais sendo 
bem geridas.

De uns tempos para cá algumas igrejas 
começaram a trabalhar com essa mesma 
ideia de produtividade para comprovar efi-
ciência. Cursos de teologia ou de especia-
lização ministerial surgiram com currículos 
voltados para a gestão de pessoas e pas-
sou a ser um novo desafio para pastores, 
missionários e líderes ministeriais. Igrejas 
passaram a ser administradas através de 
processos empresariais. O discipulado bíbli-
co, em alguns casos, foi substituído por ges-
tão de pessoas. Assim, alguns currículos de 
seminários mais parecem de administração 
e gestão de recursos humanos.

Alguns mentores do movimento de cres-
cimento de igrejas podem ser responsabili-
zados por essa nova heresia que começou 
como modismo e acabou por contaminar 
lideranças de muitas igrejas e organizações 
missionárias.

O Novo Testamento, nas diversas lis-
tas de qualificações e requisitos para os 
ministros que servem nas igrejas cristãs 
relacionam-se ao caráter, ao testemunho 
e não à produtividade. É uma tremenda ir-
responsabilidade responsabilizar o pastor, o 
missionário e a todos que servem na seara 
do Senhor pelo sucesso ou insucesso de 
um ministério no que diz respeito à “produ-
tividade”. O ensino bíblico deixa claro que 
“o crescimento vem de Deus” e o que se 
requer do despenseiro, seja do que prepara 
o solo, do que semeia, do que rega ou do 
que colhe, é que “seja achado fiel”.

Não negamos a necessidade de um 
preparo acadêmico adequado, pois isso 
também é exigência para o ministério. Mas 
temos que tomar cuidado para que esse 
preparo seja, prioritariamente bíblico e te-
ológico para que cada pastor, missionário 
ou obreiro de qualquer área seja uma fer-
ramenta bem preparada nas mãos daquele 
que realmente recebe os créditos na igreja 
por ser o Cabeça e o que dá crescimento.

A política como ela é
tributárias, o governo esbanjou recursos econô-
micos, perdoando dívidas de países devedores, 
investindo em Cuba, Venezuela e outros países 
de mesma doutrina ideológica, enviando soldados 
para o Haiti e até emprestando dinheiro para o 
FMI. Enquanto isso, aumentou o assistencialismo, 
mas sem melhorar a segurança, a educação e, 
principalmente, as políticas de saúde pública para 
os brasileiros como um todo. Em 2015, tivemos 
o PIB mais baixo desde 1990, significando que o 
país ficou mais pobre ou produziu muito menos. 
A Palavra de Deus ensina, através da formiga e 
José do Egito, a importância do planejamento. 
É durante o verão que poupamos e guardamos 
proventos para o inverno. A “marolinha” de 2008 
tornou-se um imenso tsunami em 2015 porque o 
nosso governo não acreditou em responsabilida-
de fiscal. Consequentemente, o endividamento 
das famílias brasileiras é o maior dos últimos 10 
anos. Esta recessão econômica já está afetando 
os dízimos e as ofertas missionárias entre as 
nossas igrejas. Seja qual for o próximo governo, 
cortes serão feitos em infraestrutura e desenvol-
vimento, impostos serão aumentados; porém, 
sem melhorias e retorno para a população em 
geral. Esta situação, sim, pode ser chamada de 
“herança maldita”! 

Há esperança para o Brasil? Sinceramente, 
não sabemos! O salmista clamou: “Salva-nos, 
SENHOR, porque faltam os homens bons; porque 
são poucos os fiéis entre os filhos dos homens” 
(Salmo 12.1). Em nome de um Estado laico, há 
políticos nos ministérios da Cultura, dos Direitos 
Humanos e da Educação tentando transformar 
o Brasil em uma república de ateus. Ou seja, a 
religião cristã, apesar de abranger 86% da popu-
lação, não pode influenciar as políticas de Estado, 
enquanto o Estado pode e está ingerindo nos 
valores morais e religiosos das famílias. Assim 
como Jezabel criou um sincretismo religioso em 
Israel no Velho Testamento, o governo de esquer-
da, em nome dos pobres e das minorias, está 
enfraquecendo os valores da família tradicional e 
misturando tolerância com aceitação. A continuar 
assim, em breve as nossas crianças, independen-
te de gênero, irão compartilhar o mesmo banheiro, 
aprender técnicas sexuais na escola e, principal-
mente, serem incentivadas ao homossexualismo. 

Mesmo que o Brasil estivesse nadando em 
dinheiro e não houvesse escândalos do Mensalão 
e do Petrolão, oitenta e seis por cento de cristãos 
deveriam estar gritando contra a opressão mar-
xista, satanista, freudiana e bolivariana que se 
instalou em nosso país. Infelizmente, os gritos das 
ruas são consequências de uma grave recessão 
econômica (para a qual não há solução imediata) 
e não pelos valores morais e sociais que estamos 
perdendo, mas, felizmente e finalmente, estão 
gritando. Deus salve o Brasil! 

Melhor é serem dois do que um...
momentos maus.

Não é porque eu sou pastor da Comunidade 
Batista Horto do YPÊ, mas amo demais essa 
gente. Desde que era estagiário, apaixonei-me 
por esses queridos. Desde o nascimento dessa 
igreja local, dois valores foram agregados à sua 
história: Arraigados na Palavra e A igreja que 
valoriza a Família!

Aprendi essas verdades e tenho tentado 
segui-las, ensiná-las, trazê-las à tona em dife-
rentes situações. Não podemos nos isolar, nem 
viver à margem da Família Espiritual. A Igreja 
de Jesus é abençoada, foi idealizada pelo seu 
fundador para prevalecer contra as estruturas 
perversas do mal. Sendo assim, temos que 
“pegar carona” na bênção, integrar-nos a uma 
igreja local, participar, pertencer, investir para 
que ela seja cada vez maior e melhor. Em nossa 
dependência do Alto e interdependência mútua, 
podemos criar melhor os nossos filhos, receber 
instruções, enfrentar os desafios da vida, supe-
rar crises e preparar a futura geração.

Desde 
a chegada 
da Rosan-
g e l a  e m 
Maputo em 
Dezembro 
d o  a n o 
passado, 
o  m i n i s -
tér io tem 
frutificado 
abundan-
t e m e n t e . 
No mês de 
Abril Maria, 
esposa do 

missionário irá para o Brasil con-
tinuar o tratamento e passar um 
tempo lá. Enquanto isso Rosangela 
cuidará do departamento feminino 
e das crianças. Um casal pretende 
passar uma temporada em Maputo 
para dar apoio ao trabalho. São 
três igrejas para serem cuidadas: 
Igreja de Bagamoyo, a Igrejas 
Batista Fundamental e a Igreja da 
Liberdade, fundada pelo Pr. Joel 
e D. Joana onde a Zuleide está 
apoiando no momento. Pr. Joel e 
D. Joana viajarão para os Estados 
Unidos em Junho e Pr. Odenilson 
e D. Luiza estão deixando o cam-
po Moçambicano. Ficarei sozinho, 
como líder assumindo todas as 
responsabil idades. Com tanta 
coisa para fazer será impossível 
liderar três igrejas. Assim, o casal 
Max e Patrícia, estão dispostos a 
virem apoiar o trabalho. Ambos são 
formados do Seminário Batista Re-
gular do Sul. Eles vieram da mesma 
igreja que eu, em Anápolis-GO. 
Quando viemos para Moçambique 
em 2002, eles ainda eram alunos. 
Hoje estão apoiando a Igreja 
Batista Vitória, em Pinhais PR. A 
vinda deles será de grande ajuda 
para todos. Caso sua igreja ou um 
irmão se interesse por esse projeto, 
pode entrar em contato comigo ou 
diretamente com o casal através 
do E-mail: patriciagcsilva@yahoo.
com.br. Missionário Divino Amorim 
e família. Contatos: Caixa Postal, 
654 Maputo - Moçambique - África. 
Tel. (258) 21 41 47 37; 84 60 31 
570. Contatos por e-mail: divino-
gomesamorim@gmail.com.

TARDE ROSA

Foi uma tarde especial para 
as irmãs do Templo Batista em 
Vila São José, São Paulo SP. 
Louvaram, agradeceram e com-
partilharam sua alegria em servir 
ao Senhor. Um momento muito 
especial que teve como ponto alto 
a palestra da irmã Nancy Felix 
Fragoso. Além do louvor dinâmi-
cas, oração, houve a exposição da 
Palavra de Deus sobre um tema 
muito especial: “Experiência com 
Deus”. Foi muito bom lembrar de 
momentos vividos com o Senhor 
no dia a dia da salvação. Ao final 
a comunhão foi reforçada por uma 
mesa repleta de doces e salgados 
preparados com todo amor pelas 
irmãs da igreja.
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A primeira Conferência 
Missionária Regional 
neste ano de 2016 foi 

realizada em Fortaleza CE em 
parceria com a Igreja Batista 
Fundamentalista Cristo é Vida 
sob a liderança do Pr. José 
Nogueira. O evento aconteceu 
nos dias 19 e 20 de março e 
contou com a participação de 
15 pastores representando nove 
igrejas da região metropolitana 
da capital cearense.

SERVINDO EM 
MOÇAMBIQUE

No dia 2 de Fevereiro, 
Deus me deu mais um ano 
de vida! Completei 34 anos. 
Foi meu primeiro aniversá-
rio aqui EM Moçambique, 
África. Aproveitei a ocasião 
para termos um tempo de 
comunhão com as moças 
da Igreja de Bagamoyo. 
Convidei-as para come-
rem pipoca comigo aqui 
na minha casa. Tivemos 
assim, uma tarde abenço-
ada, onde compartilhamos 
coisas que gostamos e não 
gostamos! Iniciei estudos 
para mulheres com o tema 
das Bem-Aventuranças. 
Missionária Rosangela da 
Silva Feitosa. Contatos: 

WhatsApp: 258 84 614 
3334; Skype: missrofeitosa. 
E-mail: missrosangelafeito-
sa@gmail.com

DIVULGAÇÃO MNTB

Há algumas semanas uma ‘novidade’ foi 
anunciada por um psicólogo da Universida-
de de Toronto, que revela o quanto nosso 

mundo perdeu o rumo moral e espiritual. Segundo o
pesquisador Kang Lee, quando uma criança pe-

quena inventa sua primeira mentira, os pais
podem estar certos de que seu filho deu importante 

salto no seu desenvolvimento cognitivo. O professor 
Lee é categórico em afirmar que atingir a ‘idade da 
mentira’ é algo a ser celebrado e estimulado. Crianças 
mentirosas tem grandes vantagens sobre as que falam 
a verdade.

Nesse mundo caído e corrompido, é quase normal 
esperar que os conceitos bíblicos sejam rejeitados. 
Claro, o fato não merece ser celebrado, nem trouxe 
benefícios para nosso mundo. Porém, num passado 
recente, mesmo com a inclinação inata de não se 
submeterem aos preceitos da Palavra de Deus, as 
pessoas, em geral, ao menos concordavam que mentir 
era errado e destrutivo. Não se seguia a verdade, mas 
também não se fazia apologia à mentira. Nos dias atu-
ais, a realidade ganhou outro formato. Os formadores 
de opinião no meio acadêmico, e em todos as outras 
esferas da sociedade, não apenas ignoram a Bíblia, 
mas promovem por todos os meios a mentalidade 
antibíblica.

O Dr. Lee se disse surpreso ao descobrir que as 
crianças começam a mentir muito cedo. Se ele tivesse 
um mínimo de conhecimento das Escrituras já poderia 
ter partido desse pressuposto, pois Davi declara: “Des-
viam-se os ímpios desde a sua concepção; nascem e 
já se desencaminham, proferindo mentiras.” (Salmo 
58.3). Assim, em termos de observação, o Dr. Lee 
está no rumo. Mas, quando chega o momento de tirar 
implicações e dar direcionamento, o famoso psicólogo 
se perde completamente.

Segundo a Bíblia, a mentira, em qualquer fase do 
desenvolvimento humano é sinal de degeneração, não 
de evolução. A mentira tem como pai o próprio Diabo, 
disse Jesus. Quem vive mentindo está seguindo os 
passos do grande Ilusionista, a Antiga Serpente, deus 
deste século, que cega o entendimento dos incrédulos 
e leva-os para longe dAquele que é o “Caminho, a 
Verdade e a Vida.” De acordo com a Bíblia, não existe 
ponto de intercessão entre a verdade e mentira, as 
duas são mutuamente excludentes. Mais do que isso, 
o destino eterno consignado aos mentirosos, grandes 
e pequenos, não é agradável: “Quanto, porém, aos 
covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos as-
sassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e 
a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no 
lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda 
morte.” (Apocalipse 21.8) A razão disso é simples: 
a verdade e a mentira não tem vida em si mesmas, 
mas são indicações de lealdade espiritual. Conhecer 
a verdade, por exemplo, é mais do que apenas enten-
der conceitos e conteúdos provados empiricamente. 
A Verdade é para ser seguida, pois sua essência não 
se encontra na observação acurada dos fenômenos. A 
verdade assenta-se sobre o caráter do Verbo de Deus, 
o Eterno Messias, que se fez homem e nos revelou 
verdadeiramente a natureza do Pai.

A exaltação da mentira na vida das crianças é 
apenas mais uma indicação de que nossos mundo 
segue sua espiral descendente de autodestruição. O 
professor Kang Lee está apenas colhendo mais um 
fruto amargo da árvore maldita do relativismo, cuja 
sombra se

espraia sobre tudo e sobre todos. Essa inversão de 
valores foi anunciada pelo profeta Isaías, que também 
prenunciou o juízo de Deus sobre os que assim vivem: 
“Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal; que 
fazem da escuridade luz e da luz, escuridade; põem o 
amargo por doce e o doce, por amargo!” (Isaías 5.20).

A despeito da enorme subjetividade e inclinação 
tendenciosa, a pesquisa está publicada como se fosse 
um grande achado científico... Acredite se quiser!

“O receber da Palavra consiste em duas partes: 
atenção da mente e intenção da vontade”. 

(William Ames)

Uma grande 
mentira

“Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis 
satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o 

princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele 
não há verdade. Quando ele profere mentira, fala 
do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da 

mentira.” (João 8.44)

O Pr José Vagner Sal-
gado é pastor da Igreja 
Batista em Vila Fátima, em 
Piracicaba e trabalha com 
a MNTB - Missão Novas 
Tribos divulgando a obra 
missionária entre as igrejas, 
em conferências, prega-
ções e palestras. Trabalhou 
com os índios Apinajé no 
Tocantins, fez parte da equi-
pe missionária entre o povo 
Zoé, no Pará, trabalhou na 
formação da igreja indígena 
Pataxó na Bahia e lecionou 
no Instituto da Missão em 
Pernambuco. Formou-se 
nos cursos da Missão e 
cursou Bacharel em Teolo-
gia na Faculdade Seminário 
Teológico Peniel em Recife. 
Casado com Aureluce tem 
3 filhos. Contatos e-mail 
salgadosal@hotmail.com. 
Telefones (19) 98249-4383 
e 3035-1059. Mais informa-
ções com o Pr Paulo Cesar 
Lopes: pc.lopes@hotmail.
com.

PROJETO IDE 2016
Curuá é um pequeno 

município no interior do 
Pará, com 12.262 habitan-
tes pertencente à Mesor-
região do Baixo Amazo-
nas. Localiza-se no norte 
brasileiro, subindo o rio 
Amazonas de 8 a 10 horas 
de Santarém. Com 47,18% 
das pessoas residentes 
em área urbana e 52,82% 
em área rural. Conforme 
dados do Censo Demográ-
fico 2010, no município, a 
taxa de extrema pobreza 
da população é de 73,12%.

Conferências Regionais da AMI

Falando sobre as confe-
rências, o pastor Nogueira 
disse que “os missionários 
presentes, Pr. Fernando 
César Martins, Pr. Robson 
Marcelo da Silva, Pr. Gua-
raci de Jesus e Pr. Carlos 
Alexandre Aquino, que é 
da própria igreja, deram 
excelentes relatórios e de-
safios missionários.” Além 
dos quatro missionários, a 
conferencia contou com a 

participação do Presidente, 
Pr. Renato Sá Barreto Neto.

Em uma mensagem envia-
da ao Pr. Carlos Alberto Mora-
es, Coordenador de Missões 
da AMI, logo após o término 
da conferência, o Pr. José No-
gueira disse que as igrejas do 
Ceará, principalmente as de 
Fortaleza, que participaram do 
evento, estarão orando e, certa-
mente apoiando mais projetos 
da AMI a partir de agora.

Neste mês de abril a AMI 
está realizando mais duas con-
ferências missionárias regionais, 
ambas no estado de São Paulo. 
A primeira em Guarulhos, nos 
dias 1 a 3 e a segunda em 
Mongaguá nos dias 8 a 10. 
Em Guarulhos o evento será 
na Igreja Batista Bíblica de Vila 
Progresso sob a liderança do Pr. 
Wagner Bueno e poderá contar 
com a participação de mais de 
uma dezena de igrejas. 

Em Mongaguá o evento será 
hospedado pela Igreja Batista 
Regular de Vila Atlântica sob a 
lideranças dos pastores Josué 
Duarte Muniz e Gerson Ferreira 
da Costa. A participação poderá 
chegar a uma dezena de pasto-
res e igrejas.

No mês de maio, nos dias 13 
a 15, será a vez da Conferência 
Missionária Regional em Rio 
Branco AC, nas dependências 
da Igreja Batista Regular do 
Aviário liderada pelo Pr. Emídio 
Viana. A coordenação desta 
conferência está a cargo dos 

MAIS TRÊS CONFERÊNCIAS

pastores Ruy 
Messias, que 
é missionário 
da AMI, e Rai-
mundo Silva 
de Andrade. 
Confirmaram 
p r e s e n ç a : 
Igreja Batista 
Nova Canaã, 
Igreja Batis-
ta da Vitória, 
Igreja Batista 
Canaã, Igreja 
Batista Inde-

de Missões, missionário 
Carlos Alberto Moraes, está 
à disposição dos pastores e 
igrejas para agendar datas 
para realização de confe-
rências para 2016. Entre 
em contato e solicite maio-
res informações. E-mail: 
jornaldeapoio@yahoo.com.
br, telefone fixo residencial, 
(16) 3761-0749 e celulares 
(16) 98121-4101 (TIM) e 
(16) 99192-1440 (Claro com 
WhatsApp).

pendente Fundamental e 
Igreja Batista Bíblica Nova 
Jerusalém, além da Igreja 
Batista do Aviário que está 
hospedando o evento. Mas o 
convite foi estendido a todas 
as igrejas batistas regulares 
da capital acreana e os pas-
tores provavelmente estarão 
na reunião do sábado pela 
manhã.

A AMI - Associação Mis-
sionária Independente, atra-
vés do seu Coordenador 

Guarulhos-SP Mongaguá-SP

Rio Branco-AC



4
ABRIL 2016

O XXIII Congresso Batista Bí-
blico da CBBN - Comunhão 
Batista Bíblica Nacional, 

será realizado de 11 a 15 de julho no 
Hotel Mar em Caraguatatuba SP sob o 
tema: “Jesus está voltando. Você está 
preparado?”.

Os preletores serão: Pr. Enoch 
Gutierrez, da Iglesia Bautista Bíblica 
Betel – México (Santificação: Prepa-
rando para o Encontro com Cristo); Dr. 
Thomas Ice, Diretor Executivo Pre-Trib 
Research Center (Autoridade Profética 
da Bíblia); Prof. Humberto Alcântara, 
da Igreja Batista de Vila Mariana SP (O 
Plano de Deus Através dos Séculos); 
Pr. Alexandre B. Dutra, missionário e 
Diretor Presidente do Ministério Amigos 

O primeiro CAFHOME deste 
ano, foi realizado na Igreja 
Batista Regular do Jardim 

Ângela no dia 12 de março de 2016 oito 
da manhã. Boa presença e muita comu-
nhão no café. O tema desse primeiro 
encontro foi “MORDOMIA DO CORPO 
- uma ótica da saúde do Homem ligada 
à Palavra de Deus”, com Dr. Renan. 

O tema da UHBRESP para 2016 é 
Mordomia Cristã e as datas e locais de 
todos os eventos são estas: Dia 12/03 
- IBR Jardim Ângela: Mordomia do 
Corpo com Dr. Renan. Dia 21/05 - IBR 
Jardim Eldorado: Mordomia Financeira 
com Pr. Pedro Evaristo. Dia 18/06 IBR 

DILI - TIMOR LESTE

Jesus mandou, “. . . Deixai os meninos, e não 
os estorveis de vir a mim; porque dos tais é o 
reino dos céus” (Mt 19:14, ACF).  Ele também 

falou que precisamos ter fé como crianças para sermos 
salvos. “. . . Se não vos converterdes e não vos fizerdes 
como meninos, de modo algum entrareis no reino dos 
céus” (Mt 18:3, ACF).

Como você pode certificar-se de que a criança está 
pronta para aceitar Cristo? É necessário fazer perguntas e 
ter cuidado ao conduzir uma criança a repetir uma oração, 
pois ela pode ainda não ter entendido e você lhe passará 
uma falsa segurança. Quando dou um apelo, sempre 
pergunto: “Por que você levantou a mão?” Já recebi as se-
guintes respostas: “Porque fulano me mandou levantar a 
mão”; “Porque quero que ore pelo meu cachorro”; “Porque 
quero receber um doce” (O professor da semana anterior 
havia dado um doce para as crianças que receberam 
Cristo); “Porque a senhora pediu”; Quando respostas as-
sim são dadas, explico o porquê do apelo e, quando elas 
estiverem prontas a confiar em Jesus, podem levantar a 
mão de novo ou me procurarem. É uma alegria quando 
a resposta é, “Porque quero receber Jesus”, ou porque 
“Quero ir para o Céu”, então sigo para o próximo passo. 
Crianças precisam ter convicção pessoal do seu pecado 
e entender como seu pecado as separa de Deus. Ensino 
às crianças que pecado é qualquer coisa que penso, falo 
ou faço que não agrade a Deus. Se a criança responder 
para mim que pecado é “matar”, não aceito esta resposta, 
pois quero um exemplo que demonstre o entendimento 
pessoal. Certa criança que ao ser perguntada se já havia 
pecado, respondeu: “Só um pouquinho.” Respondi que a 
Bíblia fala que todos pecaram e, quando ela entendesse 
que o pecado dela é tão sério que levou Jesus à cruz, 
aí sim estaria pronta para ser salva. Crianças precisam 
entender o porquê de Jesus ter morrido na cruz e acreditar 
nEle para sua salvação (At 16:31). Ser salvo não é pedir 
perdão do pecado, muitas religiões ensinam a fazer isto. 
É preciso acreditar que o sangue de Jesus é o que pode 
purificar do pecado, e só Jesus, por ser Deus e perfeito, 
pôde ser seu substituto, pagando o castigo do seu pe-
cado quando morreu na cruz. Se a criança demonstrar 
entendimento do pecado, de quem é Jesus e que Ele 
morreu na cruz e ressuscitou, então pergunto se já quer 
orar confiando nEle, enfatizando que não são palavras 
mágicas, mas que tem que vir do coração. Se a criança 
parar no meio da oração sem saber o que dizer ou deixar 
de falar sobre sua fé no que Cristo fez na cruz, faço uma 
pergunta para lembrá-la, por exemplo: “O que Cristo fez 
para salvá-la? Fale para Ele que você acredita.” Assim 
a criança tem de falar com suas próprias palavras, me 
dando a certeza de que ela está pensando e não apenas 
me copiando. Após orar, verifico se ela sabe responder 
com quem falou na oração, o que pediu, para onde sua 
alma vai quando morrer e porquê. Não conheço alegria 
maior do que conduzir uma criança a Cristo. Aceite este 
desafio de plantar e colher sementes nos corações dos 
pequenos.

“Embora a paixão de nosso Salvador tenha 
terminado, sua compaixão não acabou”.

(William Penn)

Este início de ano, tem sido muito 
abençoado para o missionário Pr. 
Claudinei Periles. Ele está dividindo 
o ministério com o Pr. Paulo que tem 
sido, juntamente com sua esposa, 
uma grande benção principalmente 
na área de música. Desde o início 
do ano a igreja está com cara nova. 
Uma boa pintura a placa nova deixan-
do a igreja mais visível, inclusive a 
noite, por causa dos refletores. Além 
disso, tem sido entregue em toda a 
cidade um folder com o endereço e 
horários das programações da Igreja, 
convidando as pessoas para chegar 
e ouvir a Palavra de Deus. Quanto 
ao terreno faltam apenas seis par-
celas para terminar o pagamento. 
Contatos: (44) 32639065; Cel. (44) 
9981 4664; Skype: Periles, ou pelo 
e-mail: claudineiperiles@ig.com.br e 
claudineieleneil@gmail.com.

de Sião - AIMI (Israel no Plano escato-
lógico de Deus); William M. Paterson, 
Presidente da Missão Monte Abarin 
(Anunciando o Reino); Pr. João A. Sa-
raiva Jr, pastor da Igreja Batista em Dom 
Pedro – Manaus AM (O Ide é também 
para os nossos dias).

Haverá também workshops nos 
seguintes temas e preletores: Ensino 
Criativo com Sérgio Barbosa da Igreja 
Batista Bíblica Nova Jerusalém SP; 
Transmissão e edição de cultos ao Vivo 
com André Soares da Primeira Igreja 
Batista Bíblica de Vitória da Conquista 
BA.

As inscrições continuam abertas e 
podem ser feitas unicamente através do 
site da CBBN: www.cbbn.org.br.

CAFHOME 2016
Campinas: Mordomia do Tempo com Pr. 
Almir. Dia 20/08 na IBR Jardim Oriental: 
Mordomia dos Dons com Pr. Fernando. 
Dia 08/10 na IBR de Cubatão: Mordomia 
dos Talentos com Pr. Josué Duarte. 
Dia 26/11 na IBR Esperança em Vila 
Mariana: Mordomia do Amor com Pr. 
Diogo e Mordomia da Graça com Pr. 
Sérgio Moura.

Todos os eventos tem início às oito 
horas da manhã com café reforçado e 
às nove horas louvor e a palestra.

A UHBRESP - UNIÃO DE HOMENS 
BATISTAS REGULARES DE SÃO 
PAULO tem a seguinte diretoria para o 
biênio 2016/2017:

Presidente: .................................... Carlos Alberto da IBR de Jardim Ângela
Vice-presidente: ................................ José Lucas da IB da Fé Mirante da Mata
1º Tesoureiro: .......................... Elizeu Sacramento da IBR Monte das Oliveiras
2º Tesoureiro: ............................................Álvaro Barros da IBR Jardim Ângela
1º Secretário: ................. Phelipe Mascarenhas da Cong. Santana do Parnaíba
2º Secretário: ............................................................João Pedro da IBR Cocaia
Vogal: .............................................................Silvandro da IBR Jardim Guarujá
Conselheiro: .....................................................Pr. Eládio da IBR Jardim Laura; 
Conselheiro: ............................... Pr. Gilberto Bruni da IBR Monte das Oliveiras
Conselheiro: ................................... Pr. Milton Calazans da IBR Jardim Ângela.

Conduzindo 
Crianças a Cristo

Se quiser conhecer o que Deus está fazendo na área de 
material didático para escolas Cristocêntricas visite nosso 
site: fundamentocristao.com.br ou ligue para (62) 3954-0061.

Chegou a Newsletter do “Em Deus 
Esperando”! Lá no blog trazemos 
temas pertinentes ao universo 

feminino, como devocionais, alimentação 
saudável, viagens, carreira e finanças. E, para 
simplificar a vida das leitoras, agora temos 
uma newsletter, que você poderá receber 
quinzenalmente, direto no seu e-mail. Ficou 
interessada? Para se cadastrar e receber 
hoje mesmo a primeira edição vá até www.
emdeusesperando.com.br! 

Meu nome é Elaine. Sou Relações Públi-
cas, amo conhecer gente, lugares e histórias. 
Tanto, que em 2009 deixei pra trás um em-
prego promissor e fui morar num vilarejo ao 

“Em Deus Esperando”
Para mulheres cristãs que desejam ter relacionamentos de qualidade. 

Fanpage: https://m.facebook.com/emdeusesperando/. 
Tem conteúdo novo pra você aqui: www.emdeusesperando.com.br

leste da África, sem energia elétrica nem água 
encanada. Salva por minha fé em Jesus Cristo 
desde o ano de 2005, fiz cursos de aconselha-
mento de mulheres e discipulado em profundi-
dade pelo Seminário Batista Esperança, além de 
uma pós-graduação em Aconselhamento Bíblico 
pelo Seminário Servos de Cristo. Tudo isso pra 
ajudar pessoas - mas para minha surpresa a 
maior beneficiada seria eu. Em 2016, pela graça 
de Deus, consegui dar vida ao projeto iniciado 
em 2012 - ano em que desesperando me en-
contrei em Deus esperando. Para saber mais 
e assinar a Newsletter “Em Deus Esperando” 
entre em contato: http://www.emdeusesperando.
com.br/sobre/

O  m is -
s i o n á r i o s 
R o n a l d o 
Fernandes 
Teixeira com 
a  e s p o s a 
Thalita, e os 
filhos Zado-
que e Este-
vão estão 
sat is fe i tos 
com os bons 
resultados 
do trabalho 
missionário 

no Timor Leste. Tem o trabalho de 
evangelismo com as crianças do 
bairro com o clube bíblico de um dia 
duas vezes ao mês. Orem especial-
mente pelo Johny que tem vindo às 
programações com seus três filhos. 
Ele é animista praticante (adora os 
ancestrais), no entanto ele tem vindo 
e ouvido o Evangelho. Orem pelo 
nascimento da igreja, que aconteça 
no tempo certo. O missionário e sua 
família conseguira a renovação do 
visto de trabalho para mais um ano. 
Eles só poderão dar entrada no visto 
de residência após o terceiro visto de 
trabalho, ou seja, em 2018, e para 
isso Ronaldo tem que ser diretor de 
uma ONG ou empresa privada.

Contatos por e-mail: ronaldofer-
nandes82@hotmail.com e celulares 
(670) 7333-8001 (670) 7333-8002.

IBBVBM BATIZA 16
No dia 28 de fevereiro de 2016, a 

Igreja Batista Bíblica Em Vila Brasílio Ma-
chado, localizada no bairro de Sacomã 
em São Paulo e liderada pelo Pr. Luiz 
Malta, realizou um culto especial com 
o batismo de 16 irmãos. Foi uma noite 
abençoada com a presença de muitos 
irmãos e familiares dos batizados.  A 
Igreja estava muito cheia e alegre, pois 
entre os batizados havia um irmão que a 
família orava por sua conversão há qua-
se 30 anos, além de novos convertidos 
que tem sido uma grande benção para 
a Igreja. Que o Senhor abençoe estes 
novos membros em sua caminhada 
cristã. A Deus toda a glória! 

MARINGÁ PR
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PROJETO UBERABA MG
No mês de março o missio-

nário Pr. Leonilson Pereira Leite, 
juntamente com sua esposa Célia, 
deu início a uma série de viagens 
para prestar relatórios nas igrejas 
mantenedoras e também visando 
ampliar o apoio ao seu ministério. 
Pr. Leonilson está trabalhando na 
implantação da segunda igreja 
desde que iniciou sua jornada. 
Fundou a igreja em Igarapava SP 
e agora está em Uberaba MG. 
Para contatos com Pr. Leonilson 
use o e-mail: prleonilson@hotmail.
com e os telefones: (34) 3311-
1142 (FIXO) e o celular TIM: (34) 
99117-9309.

                      
PROJETO ARGENTINA

Confesso que nunca senti tanta opressão 
do inimigo como nos dias de hoje. Não 
adianta ignorarmos nossa atual situação, 

achando que tudo está bem, porque não está. A 
profunda crise econômica e, principalmente, a mo-
ral do nossa país ganham dimensões gigantescas. 
Todos lutam pelos seus direitos, mas se esquecem 
dos deveres. Tudo é permitido, e a minha individu-
alidade deve ser respeitada, pois, afinal, sou livre. 
Os malabarismos para fugir da punição, os artifícios 
que a própria lei permite, fazem do nosso país uma 
terra de ninguém. Este sentimento contamina toda 
a população, e a faz agir sem respeito às leis e sem 
nenhum temor de punição.

Mais do que nunca, precisamos orar pelo nosso 
país! Orar pela igreja! O poder de influência do 
mundo se infiltra com muita facilidade na igreja. Ela 
está inserida no contexto mundano, não temos como 
negar. Mas, o problema é como estamos reagindo 
às suas influências. Jesus nos deixa claro: “Não 
rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do 
Maligno” (João 17.15). Quando Jesus ora, para que 
sejamos guardados do Maligno, é porque o Maligno 
atua nesse mundo e invade a igreja com os seus 
costumes e filosofias, para denegri-la.

O mundo vai entrando aos poucos na igreja e 
os pecados que antes eram combatidos, já não 
são mais tratados. Isto acontece em nome de uma 
modernidade de vida, que não suporta a santidade e 
os costumes diferenciados, que honram o nome de 
Deus. Bebidas, vícios, festas, reuniões maledicentes 
são aceitos, em conformidade com o mundo, fazendo 
desaparecer por completo a diferença que o impacta.

Confesso que, muitas vezes, me vejo impotente 
ao combater o pecado, seja de púlpito ou pessoal-
mente. O pecado já se impregnou na vida de alguns, 
que o aceitam, contextualizando-o e fazendo com que 
aquilo que era condenado, não seja mais. O temor 
está desaparecendo e a justificativa para uma vida 
de pecados é alimentada.

Para justificar seus pecados, muitos correm ao 
encontro de outros, visando uma aprovação à sua 
vida. Infelizmente, eles encontram ouvidos para 
depositar suas sujeiras. Os maledicentes são tão no-
civos à vida da igreja, quanto aqueles que os ouvem, 
se calam e não confrontam. Jesus disse que o mundo 
jaz no Maligno, mas a sua igreja não. Ela deve ser 
vista e guardada sem mácula, para aquele grande 
dia. Nós somos os guardiões da Igreja de Cristo.

Senhor! Está difícil! Por favor, nos capacite para 
o pior que está por vir.

Curuá (PA) 13 a 22 de julho de 
2016. A saída será dia 13 de 
julho às 7h de Santarém. As 

inscrições desse ano terão uma fase de 
análise da ficha com prazo de retorno de 
até 05 dias úteis. As participações aprova-
das virão com o termo: ACEITA, e as não 
aprovadas com: NÃO ACEITA.

PASSO A PASSO
1 - Preencha a Ficha de Inscrição;
2 - Receba o retorno de Asas de So-

corro com ACEITA ou NÃO ACEITA. Caso 
aceita, pague a taxa de confirmação no 
valor de R$50,00;

3 - Após o recebimento do e-mail de 
ACEITA (sua inscrição), você receberá o 
e-mail com as instruções para pagamento 
da taxa de confirmação e da inscrição (que 
deverá ser paga conforme assinalado no 
ato da inscrição).

4 - Compre a sua passagem para 
chegar em Santarém no dia 12 ou 13 (seu 
voo precisa chegar até as 06:00h) e saindo 
nos dias 22 (seu voo precisa sair após as 
19:00h) ou 23;

5 - Qualquer necessidade de alterar a 

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

DICAS DE LEITURA 

“Muitos crentes consagrados jamais atingirão os 
campos missionários com os seus próprios pés, 
mas poderão alcançá-los com os seus joelhos”.

(Adoniran Judson)

Dias 
difíceis

sua data de chegada ou retorno, solicite a 
Ester no e-mail:  ester.camilo@asasdeso-
corro.org.br e aguarde a autorização;

6 - Envie o seu bilhete de passagem 
para o e-mail ide@asasdesocorro.org.br. 
Essa informação vai garantir que quando 
você chegar em Santarém alguém estará 
esperando você;

7 - Agora você só precisa aguardar o 
dia de embarcar.

ATENÇÃO: Aprovados - Solicitamos 
que você deposite os valores conforme 
combinado. Os valores poderão sofrer 
reajustes ou cobranças de juros caso haja 
atraso.

Não deixe para pagar a sua inscrição 
em Santarém. As inscrições não quitadas 
até o data combinada na ficha inscrição 
poderão sofrer cancelamentos.

CONTATO E SECRETARIA:
E-mail: ide@asasdesocorro.org.br; Te-

lefones: (62) 4014-0333 - falar com Paula.  
SKYPE: atendimento. Asas.  Falar com 
Paula. Caso você tenha um assunto espe-
cial a tratar ou precise comunicar urgente 
fale com Eunice: (62) 9299-1125.

Asas de Socorro e voluntários

Os Missionários Adriano e Josi 
Silva, do Projeto Argentina pela 
MMM - Ministérios Multiculturais 
Maranata estão com 90% do 
sustento. No dia 14 de fevereiro 
visitaram a Igreja Batista Bíblica 
no Jardim Lucélia em São Pau-
lo e no dia 2 de março Adriano 
teve a oportunidade de dar um 
relatório na Igreja Batista Salém 
em Pinhais. No dia 13 foi a vez 
da Igreja Batista Ebenézer, e da 
Igreja Batista Bíblica, ambas em 
Barretos. Contatos: E-mail: adria-
nojosisilva@gmail.com.

PETERSON E FAMILIA 
Iniciamos março com muitos 

planos. De dezembro para cá tive-
mos um tempo bastante diferente. 
Pudemos rever alguns irmãos que 
estiveram conosco no fim de ano 
o que nos trouxe grande alegria e 
matou a saudade. Do fim do ano 
até o Carnaval aqui é muito movi-
mentado, muita gente “se mexendo” 
devido ao turismo, tanto a passeio 
quanto a trabalho e junto com isso 
muita distração também. Tivemos 
algumas visitas durante nossos cul-
tos e uma aproximação maior junto 
aos vizinhos criando mais acesso 
para falarmos de Cristo. Após o 
carnaval as coisas começaram a 
voltar a seu ritmo normal. Nossas 
crianças estão numa escola melhor 
em Pernambuco, algo que nos pre-
ocupava muito. Orem pela escola 
da grande maioria das crianças 
aqui, pois além do ensino fraco, do 
pouco interesse da parte de muitos 
pais, os professores não estão 
recebendo e consequentemente 
muitos nem comparecem para dar 
aulas. Dinalva, precisou fazer uma 
viagem de dois meses para São 
Paulo e estamos aqui em Peroba 
sozinhos cuidando do Refúgio, 
e aproveitamos para fazer uma 
pequena reforma em nossa casa, 
agora está menos quente e mais 
aconchegante. Já temos a data 
para nosso próximo acampamento: 
27-30 de maio. Orem pelo sustento 
financeiro do missionários Peterson 
Matheus Dias e sua família. Conta-
tos pelo e-mail: p.md@msn.com.

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
David Merkh e Alexandre Mendes

Editora Hagnos
www.hagnos.com.br

A Parte 1 deste livro oferece respostas claras e sempre 
fundamentadas nos princípios bíblicos além de esclarecer 
dúvidas que muitos têm sobre o relacionamento com o sexo 
oposto. Na Parte 2, o leitor encontra informações bíblicas e 
práticas sobre questões sérias que afetam os relacionamentos 
do nosso tempo. Já na Parte 3, o leitor se depara com uma 
“caixa de ferramentas” para jovens que estão se preparando 
para o casamento.

FÉ, ESPERANÇA E TECNOLOGIA
Egbert Schuurman

Editora Ultimato
www.ultimato.com.br 

Cuidadosamente documentado, Fé, Esperança e Tec-
nologia chega à conclusão inevitável de que a tecnologia 
moderna não entrega a liberdade que promete, mas, em vez 
disso, escraviza e degrada a sociedade em que vivemos. O 
avanço da tecnologia nas últimas décadas é maior do que 
em qualquer outra época da história. Como lidar com tantos 
benefícios e também com os danos da tecnologia sobre a 
cultura e a sociedade?

A POBREZA DAS NAÇÕES
Wayne Grudem e Barry Asmus

Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br

Podemos vencer a batalha contra a pobreza global. Só 
precisamos encontrar uma forma melhor de combatê-la. O 
economista Barry Asmus e o teólogo Wayne Grudem trabalha-
ram juntos para traçar um caminho claro rumo à prosperidade 
nacional e à estabilidade econômica, aliando os princípios do 
livre mercado aos valores bíblicos, elaborando, assim, uma 
solução sustentável para a pobreza das nações.
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Qual a medida de um sentimento, como 
podemos avaliar a medida de um amor, 
de uma atitude, é algo muito difícil 

porque não temos uma fita ou uma balança para 
medir sentimento, mais podemos saber isto pelas 
ações das pessoas, podemos pesar uma atitude 
pela dificuldade em realiza-la.

Quando pensamos no sacrifício de Jesus na 
cruz, na dor que sofreu, na humilhação, muitos 
choram, mais esquecemos de lembrar que Je-
sus já conhecia o caminho que iria passar, ele 
sabia como seria a dor, a humilhação, que seria 
abandonado por todos, ele sabia e sentia em 
seu corpo todas as dores, ele orou pedindo for-
ças ao seu Pai, porque a dor era imensa, assim 
podemos medir o amor do nosso Salvador, ele 
sabia, ele sentia cada momento mesmo antes 
de tudo acontecer.

Este amor é maior que tudo, um amor que 
pode ser medido pelo tamanho do sacrifício, este 
amor também pode ser medido pelo alcance que 
tem, Jesus sofreu por todos , por cada homem 
e mulher que pecam e necessitam de salvação, 
não posso crer que um amor tão grande escolhe 
a quem salvar, não posso entender que um amor 
tão grande não seja suficiente para alcançar toda 
raça humana.

Este amor que não conseguimos medir, que 
não podemos entender, mas que podemos sentir, 
podemos contar a todos que Jesus morreu sim 
mais ao terceiro dia ressuscitou para que todos 
pudessem alcançar a salvação, para que cada 
homem e mulher pudessem ter vidas transforma-
das, Jesus salva e transforma em nova criatura, 
reescreve a nossa história, o que era dor vira 
alegria, o que era desprezo se transforma em 
família, o choro em sorriso, o medo em força e o 
abandono em abrigo.

Jesus estará conosco em todos momentos, 
nunca estaremos sozinhos, que a verdade da 
Páscoa possa estar em nossos corações, não 
somente em um dia, mas em todos os momentos 
do nosso viver.

O sacrifício de Cristo está a disposição de todo 
ser humano, precisamos entender e pela fé receber 
a salvação, as vezes temos algo tão importante e 
não percebemos, a Bíblia conta a história de Mical 
ela era filha de Saul o rei de Israel,  uma princesa, 
ela se casou com Davi um homem forte que seria o 
rei de Israel também, Mical tinha a oportunidade de 
estar ao lado de seu esposo para servir a Deus, ela 
poderia ser muito feliz usando sua vida para ajudar 
outros, para construir uma família , ela poderia ser 
parte de uma grande benção, mas Mical escolheu 
não participar a Bíblia conta que ela murmurava 
contra seu esposo e contra Deus, escolheu não 
aceitar o amor que Deus lhe demonstrava a cada 
dia, ela morreu sozinha no palácio não recebeu 
as bênçãos porque não aceitou o que Deus lhe 
mostrava.

Somos livres para crer no sacrifício de Cristo, 
não seremos nunca obrigados a ter Jesus em 
nossas vidas, podemos recusar, endurecer nossos 
corações e sentimentos, e assim nossas vidas 
serão tristes, vamos atravessar muitas lutas e em 
todas estaremos sozinhos, os nossos corações 
serão amargurados, Jesus está pronto para fazer 
parte do nosso viver, seu amor está a nossa dis-
posição o que precisamos é dizer sim, orar a Deus 
pedindo que Jesus possa entrar em nossa vida e 
transformar nosso caminhar.

Assim que, se alguém está em Cristo, nova 
criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que 
tudo se fez novo. II Coríntios 5:17

Uma vida nova onde poderemos sentir em cada 
passo ao amor de Deus, seu cuidado constante, 
teremos sempre Jesus conosco e o Espírito Santo 
presente em nosso dia a dia nos ajudando em cada 
decisão, este é o maior amor e podemos senti-lo 
e devemos contar a muitos que Jesus tem poder 
para salvar.

A Igreja Batista Bíblica de São 
Lourenço do Oeste, SC em-
possou seu novo pastor, Márcio 

Trindade no dia 28 de fevereiro de 2016. 
O culto de posse teve como pregador o 
Pr. Robson Marcelo da Silva de Goiânia 
GO que deu muito apoio à igreja em São 
Lourenço desde o início. 

Marcou presença também o Pr. Se-
bastião Moisés Damázio, da Igreja Batista 
Bíblica de Florianópolis SC que foi o pastor 
interino em São Lourenço, e irmãos de 
Florianópolis, Camboriú, São Paulo além 
de parentes do pastor Márcio. No domingo 
a igreja ofereceu um almoço para cerca de 
50 pessoas e após o culto de posse à noite 
foi servido um coquetel. 

Pr. Márcio formou-se no Instituto Bíblico 
Maranata em Marilândia do Sul, depois 
pela Universidade Metodista de São Paulo. 
Também, fez o Dmin (Doctor of Ministry) 
em Liderança Pastoral na Faculdade Teoló-
gica Sul Americana de Londrina PR e agora 
está Cursando o Mestrado em Teologia e 
Exposição Bíblica pelo Seminário Bíblico 
Palavra da Vida em Atibaia. Recentemen-
te concluiu Licenciatura em História pela 
Universidade de Franca SP. 

No ministério, trabalhou em Sales 

RETIRO DE 2016
No período de 26 a 29 de maio de 

2016 acontecerá mais um Retiro das 
Famílias no Sítio das Figueiras em Bi-
guaçu SC. O palestrante será o Pastor 
Robson Marcelo da Silva de Goiânia 
GO. O investimento para adultos será 
de R$ 200,00 (duzentos reais) pelos 4 
dias. Crianças de 5 a 12 incompletos 
R$ 150,00. Até duas crianças de 0 
a 5 anos incompletos acompanhado 
dos pais, não há custos. Contato com 
Ângelo Chiconelli pelo telefone: (48) 
9161-2516; Jailso (48) 994 0346. Pas-
tor Moises Damázio (48) 9927-7977. As 
acomodações são em alas separadas 
para homens e mulheres.

FAMILIA FONSECA

“Se servimos à igreja ou ao Senhor, à custa de nosso dever para 
com nossos entes queridos e de nossas responsabilidades para com 

nosso lar, algo está errado no equilíbrio de nossa vida cristã.”
(Allan Redpath)

Grande 
amor

“E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, 
se este cálice não pode passar de mim sem eu o 

beber, faça-se a tua vontade.” (Mateus 26.42)

Servindo a Deus em Madrid na 
Região Andina da Colômbia, percebo a 
grande necessidade de mais trabalha-
dores para seara do Senhor. Nestes úl-
timos três meses temos recebido qua-
tro famílias: Juan Pablo e Rute; René 
e Gloria; Humberto Bautista e Isabel 
e Willian, Claudia e Sofia. Mudamos 
para um local mais espaçoso e temos 
intensificado as visitas e o treinamento 
de líderes. Motivo de oração: um pastor 
para a igreja que plantamos em Letícia, 
Colômbia. Ela está sem pastor desde 
agosto do ano passado.

ARAPONGAS PR

Entender que cada coisa acontece 
no seu devido tempo, não é somente 
uma questão de lógica, mas de confiar 
que Deus, o Soberano, nos dirige de 
forma perfeita, e em tudo, possui o con-
trole de nossas vidas, seja de coisas 
agradáveis ou aquelas que amargam 
o nosso dia. Por isso, descansamos 
em seu poder e sua graça. Queremos 
agradecer a Deus pela condução de 
nossas vidas e pelo privilégio de servi-
-lo, ainda sendo pecadores e falhos. 
Agradecer pela nossa família que está 
muito bem. Felipe está estudando em 
casa, Luana e eu estamos lecionando 
para ele. Uma novidade, que talvez 
alguns não saibam, é que Luana está 
grávida, sua gestação tem sido bem 
tranquila. Nessa condução perfeita do 
nosso Deus sobre as nossas vidas, 
agradecemos por cada igreja e por 
cada pastor que Deus tem colocado 
como parceiros em nossa caminhada. 
Obrigado pela visão bíblica acerca 
de missões e por se disporem, não 
somente em ofertar, mas orar e se 
preocupar com a nossa vida. Nossa 
família realmente agradece. E agra-
decemos ao nosso Deus, que nos 
tem permitido servi-lo na Igreja Batista 
Moriah que agora está em crescimento 
para a glória de Deus. Contatos: (43) 
3056-1546; E-mail: missaotiago@
hotmail.com.

Igreja em São Lourenço 
empossa pastor

Oliveira SP, Marilândia do Sul PR e agora 
em São Lourenço do Oeste SC, no meio 
fundamentalista. É casado com Vania Fi-
delis da Silva Trindade e pai das gêmeas 
Naara e Maressa (13). 

Para contato, use o e-mail: mbminis-
tet@gmail.com. Telefone fixo (49) 3344-
3324

Telefone celular e WhatsApp (49) 9910-
2223 (Tim).
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PASTORES
Estima-se que um total de 29.000 pas-

tores evangélicos deixaram o pastorado na 
última década, uma média De quase 250 
por mês. Eu particularmente conheço vários 
pastores que foram sugados de tal forma 
pela igreja e ministério que diante da pressão 
surtaram e abandonaram definitivamente o 
pastorado. Os motivos pelo qual os pastores 
deixaram suas últimas igrejas locais são 
extremamente variados, sendo que a ideia 
predominante aponta para o fato de chega-
ram ao limite de suas forças. (Informações 
divulgadas por Renato Vargens).

PASTORES 2
Precisamos formar novos pastores no 

meio batista fundamentalista. Há uma cres-
cente demanda de novos pastores para as 
igrejas que estão sendo implantadas por mis-
sionários em nosso país e poucas escolas 
estão formando pastores. Dois fatores tem 
contribuído para a diminuição do número de 
pastores. Primeiro: a moda de querer formar-
-se em escolas reconhecidas pelo MEC, mas 
que de certa forma deixaram de ser reconhe-
cidas pelas igrejas. Segundo: a falta de visão 
dos pastores que não fazem mais desafios 
para seus jovens entregarem suas vidas para 
o ministério de tempo integral. Preferem que 
eles fiquem na igreja em uma boa profissão 
e entregando ali os seus dízimos.

PARECE O BRASIL?
Os holandeses estão lidando com uma 

questão incomum: Não há presidiários 
suficiente para o número de presídios. Um 
terço das 13.500 celas do país não estão 
preenchidas. Isso significa cinco presídios que 
provavelmente serão fechados. O problema é 
que os pelo menos 1.900 funcionários das ca-
deias temem ficar sem emprego. A Holanda, 
no entanto, tem tentado resolver alugando os 
presídios para a Bélgica e Noruega, de modo 
que cerca de 300 criminosos belgas foram 
transferidos para a Holanda e outros 240, da 
Noruega também. Autoridades acreditam que 
o índice de criminalidade no país vai diminuir 
pelo menos 0,9% anualmente nos próximos 
cinco anos. A queda nas penas é atribuída ao 
fato de ser uma população mais velha - com 
menor possibilidade de cometer crimes - e 
queda acentuada nas infrações violentas que 
levam a penas de prisão. (Telegraph)

NEONAZISTAS
Reportagem especial do “Fantástico” 

mostrou como agem na Internet - e na vida 
real - os neonazistas brasileiros e apresentou 
a história de crimes cometidos por eles no 
Rio Grande do Sul e no Paraná. A matéria 
também debateu a polêmica em torno do livro 
“Minha Luta” (Mein Kampf), escrito por Adolf 
Hitler antes de virar ditador. A obra caiu em 
domínio público e foi impressa na Alemanha 
com comentários de especialistas. Um juiz 
do Rio proibiu duas editoras de publicarem 
a tradução para o português. Fernando 
Lottemberg, presidente da Confederação 
Israelita do Brasil, explicou que “O livro é 
ilegal porque se insere em um tipo de litera-
tura que é denominada de ́ escritos de ódio´. 
Um programa político de uma ideologia que 
chegou ao poder e que foi executado, com 
os resultados que todos conhecemos.”

O Juízo Final, portentoso evento 
que culminará com o banimento 
eterno dos réprobos de Deus, 

enfatiza dois grupos de livros absolutamente 
opostos em natureza e conteúdo que serão 
abertos naquele dia: um grupo formado por 
um único livro, o da Vida e outro, da Morte, 
com incontáveis livros tanto quantos os per-
didos por eles reportados. O Livro da Vida 
registra apenas nomes dos salvos, os demais 
registram os delitos dos condenados. O Livro 
da Vida está escrito desde a fundação do 
mundo, confirmando a salvação graciosa e 
sem mérito humano, os livros das obras, por 
inferência, são escritos individualmente e no 
decorrer da vida humana. 

Com a abertura dos livros das obras Deus 
alerta que não haverá “balança” que pesará 
entre obras boas e más a fim de estabelecer 
o veredito eterno. Haverá apenas livros com 
registros individuais de todo tipo de pecados 
e injustiças, medidos pelo prumo do Deus 
Santo e Verdadeiro. As boas obras, embora 
sejam muito úteis na terra, serão absoluta-
mente inúteis no Juízo. Incontáveis religiosos 
e beneméritos devem saber, enquanto há 
tempo, que nada vale o nome registrado em 
livros de benfeitores, se o nome não está 
escrito nos Céus. Além disso, o Juízo Final 
revelará que Deus jamais foi conivente ou 
indiferente às ações, intenções e omissões 
humanas, sejam de crianças ou adultos, ricos 
ou pobres*, pois todos estarão ali, ouvindo 
e assumindo suas culpas pessoais por suas 
obras indignas e vergonhosas. Não haverá 
autodefesa, pois a consciência culpada im-
pedirá que a boca se abra ante o Justo Juiz 
e ouse se escusar de sua responsabilidade e 
merecimento da justa punição (Ap 20.12-14; 
11.18; 13.16; 19.5,18; Dn 12.2; Jo 5.21-30; 
Rm 2; 3.10-20; Hb 4.12,13; Lc 10.20; 17.10). 
*Do grego megas e mikrós, sendo, eventual-
mente, uma referência etária (Mt 18.6,10,14).

É notável que o Juízo Final não mencione 
o julgamento dos inscritos no Livro da Vida. 
Isto porque o Livro da Vida é também da Gra-
ça, cuja autoria nos remete a Jesus, na obra 
do qual o pecador é beneficiado pela salvação 
através da fé nele, sem obras humana. O Livro 
da Vida, escrito antes da existência humana 
e, por conseguinte, de quaisquer obras, reve-
lando aos agraciados que o amor e a graça de 
Deus são eternos, planejados e irrevogáveis. 
O bendito Livro registra os nomes daqueles 
que Jesus, por pura graça, vestiu de retidão 
e santidade, pois delas necessitariam para 
viver em seu Reino eterno. O Livro da Vida 
alista todos os cristãos verdadeiros que vivem 
na terra como cidadãos dos céus, os quais, 
regenerados pelo Espírito, apesar de estarem 
longe do Lar eterno, estão constantemente 
ante o Trono da Graça, sabendo que o Sal-
vador os confessará diante dos anjos e do Pai 
como seu povo. Finalmente, o Livro da Vida 
nomeia pessoas compromissadas com Deus 
e sua Palavra da qual não ousam subtrair um 
mínimo ponto, posto que a amam e labutam 
por obedecê-la em sua plenitude (Ap 3.5,6; 
13.8; 17.8; 21.27; 22.19; 2 Tm 1.9; Mt 5.19; 
Fp 3.20; 4.3). Tudo pela graça, por cuja causa 
são o que são, estão onde então e donde 
jamais se retirarão (1 Co 15.10).

Como começou o Projeto An-
tioquia. Por anos nós oramos 
para que Deus nos usasse 

para começar um trabalho na cidade de 
Serra Azul. O tempo passou e um dia 
Deus usou a vida de um outro servo dEle, 
o Pr. Mário Donizeti Baio que, estando 
aqui em Serrana a trabalho passou em 
meu escritório e em conversa falou-me 
da cidade de Serra Azul. Compartilhei 
com ele nosso peso por aquela cidade. 
Trocamos algumas ideias e pouco tempo 
depois ele marcou uma reunião, convi-
dou alguns pastores e lá conversamos 
sobre a carência em nossa região de 
igrejas batistas fundamentalistas, e dali 
começamos desenvolver a ideia de como 
implantar igrejas batistas unindo nossas 
forças.

Como Serra Azul era nosso alvo de 
oração e também do Pr. Paulo Nievas, de 
Cravinho SP, sentimos paz em começar por 
aquela cidade. Oramos, marcamos outras 
reuniões, o grupo estava animado e em 
uma destas reuniões criamos o nome: “Pro-
jeto Antioquia”. Daí em diante alugamos 
um salão, reformamos, e a inauguração foi 
uma grande festa com a participação das 
igrejas envolvidas. 

O tempo foi passando e algumas pes-
soas foram chegando para os cultos em 
Serra Azul. Mas por não ter uma família à 
frente do trabalho as igrejas se revezavam 
em ter um servo ali pregando. Com isso o 
trabalho não avançava. A vontade era gran-
de, mas o método não estava funcionando.

Foi quando em uma das reuniões 
do projeto tivemos a participação do Pr. 

O Livro da Vida 
do Cordeiro e os 
Livros das Obras 
– Graça e Obras

Rômulo Weden Ribeiro do TBM 
de Goiânia, que já participava 
financeiramente do mesmo, e 
nos orientou nesta reunião para 
que mudássemos a filosofia de 
trabalho. A proposta foi entendida 
e aceita pelos pastores, e daí em 
diante ficou estabelecido que o 
Projeto Antioquia, iria apoiar uma 
igreja “mãe” que estaria responsá-
vel pela fundação de outra igreja. 
Nesse caso de Serra Azul, a Igreja 
Batista Independente de Serrana 
se tornaria a mãe e totalmente res-
ponsável pelo sucesso ou fracasso 
do trabalho.

Foi quando, de nossa Igreja, o 
Pr. Kleber e sua família oraram e 
sentiram paz de Deus e teve nosso 
apoio para se mudar e assumir 
aquele ministério. A princípio os 
cultos passaram a ser na varanda 
de sua casa, mas com o passar do 
tempo, foi necessário alugar um 
salão. Pr. Kleber deixou o trabalho 
secular e dedicou-se com sua fa-
mília integralmente ao ministério de 
Deus ali em Serra Azul. 

O Senhor os tem usado, e várias 
almas foram alcançadas, discipula-
das, muitos se firmaram, e a nova 
igreja está crescendo. Nestes quase 
três anos dessa nova fase, a igreja 

Um pouco da história da Igreja 
Batista em Serra Azul SP

tem sido missionária apoiando quatro pro-
jetos missionários. 

Recentemente nossa Igreja em Serrana 
comprou dois terrenos num total de 400 
metros quadrados, para pagar em 150 
parcelas de R$ 994,00. Deus supriu a pri-
meira e sei que o fará até o fim do contrato. 
A Igreja tem um fundo para construção que 
assim que liberar o projeto em aprovação 
estaremos dando início às obras.

Queremos agradecer a participação de 
cada Igreja, e encorajar outros a unir-se ao 
Projeto Antioquia, pois para honra e Glória 
de Deus, hoje podemos ver mais uma Igreja 
alcançando as almas e glorificando a Deus 
em Serra Azul.

Contamos com suas orações, pois no 
final de maio de 2016 o Projeto Antioquia 
deixará de apoiar nossa igreja aqui em 
Serrana com o trabalho em Serra Azul 
e começaremos a apoiar outra igreja na 
fundação da segunda igreja do Projeto 
Antioquia. 

Algumas novas igrejas já tem apoiado 
financeiramente também a família do Pr. 
Kleber, mas é necessário que outras mais 
considerem a possibilidade de apoiá-lo até 
que a Igreja em Serra Azul tenha condições 
de cuidar dele e de sua família. 

Entre em contato conosco pelos telefo-
nes: Igreja. (16) 3987 5646; 99236-5526; 
e-mail: pr.alexandreibis@ig.com.br. Blog 
http://ibis-serrana.webnode.com.br. Ende-
reço postal: Rua. Luiz Antonio de Mattos, 
250 - Jd. Bela Vista - CEP 14150-000 
Serrana – SP.  

Pr. Alexandre José de Oliveira

Pr. Alexandre e família

Pr. Kleber e família

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

(A.D.)
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A União Femini-
na Missionária 
da Igreja Batista 

Bíblica de Guarulhos, sob 

Do dia 5 a 9 de 
fevereiro aconte-
ceu o 6° Acam-

pamento de Verão da CO-
JUBASUL - Comunhão da 
Juventude Batista do Rio 
Grande do Sul no sítio Águas 
Vivas em Morungava. O 
tema deste ano foi “Identida-
de do Cristão”, tendo como 
preletor o Pr José Ramos 
de Gravataí RS. Estiveram 
presentes 86 acampantes, 
num total de 115 pessoas 
contando com a equipe de 
liderança da COJUBASUL.

Com mensagens edifi-
cantes baseadas no tema, 
os participantes foram edi-
ficados e incentivados a 
buscarem sua identidade em 
Cristo, demonstrando essa 
identificação ao mundo e se-
guindo exemplos como o de 
João Batista, dentre outros.

Além de mensagens pre-

No dia 12 de mar-
ço, foi realizado 
no auditório do 

Seminário Batista Logos em 
São Paulo, o culto de orde-
nação ao ministério pastoral 
do Pr. Fernando Limoli. A 
ordenação foi a pedido da 
Igreja Batista Adonai em 
Osasco SP, liderada pelo 
Pr. Fernando F. de Sousa. 
Pastor Fernando Limoli vai 
trabalhar na equipe pastoral 
da igreja. 

O evento contou com 
a presença de pastores da 
região, inclusive de repre-
sentantes da Ordem dos 
Pastores Batistas Regulares 
do Estado de São Paulo e do 
próprio Seminário Batista Lo-
gos, representado pelo seu 
diretor, Pr. José Arthur que 
foi o pregador. O missionário 
da AMI, Pr. Tiago Henrique 
de Arapongas, igreja filha 
da Igreja Batista Adonai, 
também se fez presente para 
prestigiar o novo colega de 
ministério.

O Pr. Fernando Limoli 
é xará do Pr. Fernando F. 
de Sousa. Ambos, além do 

Neste mês de abril 
de 2016 o Jornal 
de Apoio come-

mora 32 anos de circulação 
ininterrupta. São cerca de 
2.200 páginas impressas, 
com textos e imagens, uma 
verdadeira enciclopédia in-
formativa do movimento 
batista fundamentalista bra-

UFMIBBG comemora Mês da Mulher

a presidência da Irmã Leni 
dos Santos Andrade Rai-
mundo, deu início as suas 
atividades no ano de 2016 

comemorando o Mês da 
Mulher com duas programa-
ções especiais.  No dia 13 de 
março com o tema Toque de 

Fé, a palestrante Irmã Maria 
Batista Drosten explanou em 
Marcos 5.25-34 ensinando 
sobre o verdadeiro toque 
que cura. Em 20 de março, 
foi a vez da irmã Elba, da 
Igreja Batista Regular do 
Jardim Palmira, com o tema 
Espelho, Espelho Meu: Re-

fletindo a Beleza da Mulher, 
a palestrante trouxe a men-
sagem no texto de I Samuel 
25.1-44, exortando a meditar 
sobre as características de 
Abigail, uma mulher respon-
sável, formosa, sensata e 
que temia ao Senhor. Todas 
as irmãs ficaram gratas a 

Deus pela oportunidade de 
aprender e entender seus 
propósitos na vida das mu-
lheres. A divisa da UFMIBBG 
é: “Enganosa é a graça, e vã, 
a formosura, mais a mulher 
que teme ao Senhor está 
será louvada.”  Provérbios 
31.30

Identidade do Cristão
“Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.” (I João 2.6).

sileiro.
O Jornal de Apoio está 

vinculado à MBAM - Missão 
Brasileira de Apoio aos Mis-
sionários e tem por finalidade 
divulgar notícias das igrejas 
e dos trabalhos missionários 
das missões de posição ba-
tista fundamentalista, além 
de eventos de organizações 

do nosso meio.
Entre em contato e apoie 

este ministério com suas 
ofertas: jornaldeapoio@
yahoo.com.br ou direta-
mente com o pastor Carlos 
Moraes pelos telefones: 
(16) 3761-0749; 98121-4101 
(TIM); 99192-1440 (Claro 
com WhatsApp).

Jornal de Apoio - 32 Anos!

ciosas da Palavra de Deus 
houve, também, apresen-
tações em cada culto sobre 
a situação dos cristãos no 
mundo, onde foram apre-
sentadas informações sobre 
os obstáculos e vitórias de 
pregar o evangelho em cada 
continente.

Pela graça de Deus, al-
guns jovens procuraram 
pastores e conselheiros para 
informar que queriam consa-
grar suas vidas a Deus.

e esportes. Devido ao calor, 
na última noite do acampa-
mento foi feito um culto ao 
ar livre, exortando o cristão a 
mostrar sua identidade cristã 
através das suas ações.

O ministério COJUBA-
SUL agradece ao Senhor 
Deus por mais uma oportu-
nidade de servi-Lo e pelas 
bênçãos alcançadas nes-
ta programação. Também 
pede que os irmãos orem 
por esse trabalho para que 
Deus continue abençoando 
e frutificando.

Para informações sobre 
o COJUBASUL acesse a 
página no Facebook: www.
facebook.com/MinisterioCo-
jubasul ou entre em contato 
pelo WhatsApp nos seguin-
tes números: Pr Daniel Lima 
(51) 81887311 ou Josias (51) 
82813162.

(Com informações de 
Josias Candioli)

A p e s a r  d e 
todo o calor, mais 
de 30 graus to-
dos os dias, os 
acampantes par-
t ic iparam com 
interesse de ati-
v idades como 
devocional (Deus 
e eu), tempo com 
o conselheiro, jo-
gos, competições Pr. Daniel - Pr. Ramos - Josias

Ordenação Pastoral
Igreja Batista Adonai

nome, tem 
em comum 
o envolv i -
mento com 
o Seminá-
r i o  Logos 
e também 

Casou-se com Márcia Maria 
Santos da Costa Limoli em 
16 de dezembro de 2005, 
com quem tem um filho 
(Caio), nascido em 2008.

Sua formação em Teologia 
Ministerial se deu pelo Semi-
nário Logos em 2008. Seu 
texto para chamada ministerial 
foi 2 Timóteo 4.2 “pregue a 
palavra, esteja preparado a 
tempo e fora de tempo, repre-
enda, corrija, exorte com toda 
a paciência e doutrina”.

O Pr. Fernando Limoli 
atualmente é líder do minis-
tério AMDE (Adolescentes 
de Mãos Dados com o Evan-
gelho) que envolve adoles-
centes das igrejas batistas 
regulares. Também é um 
dos diretores do Seminário 
Batista Logos e servirá como 
pastor auxiliar na Igreja Ba-
tista Adonai em Osasco - SP.

com o Ministério de Capela-
nia no CRE - Centro Renovo 
de Educação (escola cristã 
de educação por princípios). 
O Pr. Fernando Limoli é 
responsável pelas aulas de 
Ensino Bíblico e pela cape-
lania na Unidade Aeroporto 
do CRE, enquanto o Pr. 
Fernando Sousa é capelão 
na unidade Butantã.

A relação dos dois tem 
mais história. O Pr. Fernando 
Sousa foi o discipulador e 
quem batizou o agora colega 
de ministério. Pr. Limoli foi 
convertido em 1998, mes-
mo ano no qual foi batiza-
do na Igre-
j a  Ba t is ta 
Regular em 
Jd. Oriental 
em Osasco 
(igreja mãe 
d a  I g r e j a 
Batista Ado-
nai). Exer-
ceu vários 
ministérios 
n a  i g r e j a 
nestes 17 
anos de en-
volvimento. 

Pr. Fernando e família

Limoli - Sousa - Tiago

Imposição de mãos


