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O Ministério Cris-
tão Global, devi-
damente regis-

trado em 22 de abril de 2013, 
está programando a viagem 
de manutenção do Instituto 
Bíblico em Beira, Moçambi-
que para os dias 18 a 31 de 
maio. Os professores desta 
etapa serão os pastores Bill 
e Valdir Ligo para as ma-
térias: Métodos de Estudo 
Bíblico e Teologia do Novo 
Testamento. 

O projeto está na fase 
de levantamento de ofertas 
para a logística de alunos e 
alimentação durante aqueles 
dias e também para ajudar 
no custeio da viagem do Pr. 
Valdir, que foi escolhido pro-
fessor substituto de última 
hora. Página 4.

Fundado em 2013 
no objet ivo de 
formar obreiros e 

atender à necessidade das 
Igrejas no Estado do Mato 
Grosso do Sul, com o apoio 
de Igrejas Batistas Bíblicas, 
o Seminário pode contar 
com um excelente quadro 
de professores. A primeira 
formatura do Instituto Batista 
Filadélfia aconteceu no dia 
20 de fevereiro de 2016, em 
Campo Grande MS, com a 
presença de aproximada-
mente 170 pessoas. Entre 
elas os professores do Insti-
tuto, os pastores, familiares 
e amigos dos formandos.

Nos dias 16 e 17 
de Abril próxi-
mo passado o 

Templo Batista em Vila 
São José, sob a liderança 
do Pastor Ademário Júnior 

Deus tem usado o missionário 
Pr Francisco Cosmo da Sil-
va Neto e sua família para 

implantar igrejas em Caxias do Sul na 
Serra Gaúcha. Como missionário, ain-
da levantando sustento, Pr Cosmo tem 
feito viagens desde o início deste ano. 
Durante os meses de março e início de 
abril esteve visitando igrejas em busca 
de parceria em oração e sustento finan-
ceiro para seu ministério. Visitou igrejas 
nos estados da Bahia e São Paulo para 
divulgação do “Projeto para a Serra 
Gaúcha”. 

Continua na Página 6

Formatura no Instituto Batista Filadélfia

23º Congresso Bíblico 
Internacional
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Alunos da esquerda para a direita: 
Fábio, Roberto, Glauco, Natan, Aline, Fabíola, Patrícia 

Página 7

Leia matéria na Página 3

Desde o  in íc io 
des te  ano ,  a 
AMI - Associação 

Missionária Independente, 

incrementou a realização das 
Conferências Missionárias 
Regionais que tem o objetivo 
de divulgar os projetos mis-

sionários, abrir as portas para 
novos projetos e fazer conta-
to com igrejas e pastores em 
todas as regiões do Brasil.

Conferências 
Missionárias e novos 

projetos da AMI

Projeto para a Serra Gaúcha

33ª Conferência de 
Aniversário com batismos

celebrou seu 33° aniversá-
rio realizando uma Série 
de Conferencias que teve 
como preletores os pas-
tores Luciano Alonso da 
Igreja Batista da Fé e Aé-

cio Fábio da Igreja Batista 
Shekinah. As mensagens 
foram desafiadoras e o 
povo ricamente edificado e 
abençoado. 

Continua na Página 4

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

(Dwight L. Moody)
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Uma das funções principais da Terceira 
Pessoa da Trindade é a do ensino ou a do 
discernimento: “Mas, quando vier aquele 

Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade...” 
(João 16.13). Se o Espírito Santo guia os filhos de Deus 
em “toda a verdade”, por que no cristianismo e, mais 
especificamente, no meio evangélico há divergências 
sobre doutrinas impactantes como o calvinismo (que 
ensina fatalismo) e o arminianismo (que prega inse-
gurança da salvação)? Além desses dois extremos, 
há ainda muitos outros “ismos” que dividem teólogos, 
denominações e instituições acadêmicas. Os pluralistas 
diriam que todos os lados estão corretos de acordo com 
a sua visão de mundo e que, por esta razão, todas as 
religiões são boas e levam a Deus. Mas esta filosofia 
liberal não resolve a promessa de que o Espírito de 
Verdade nos guiará em toda a verdade. 

As divergências existem porque o estudante da 
Bíblia deixou de examinar a própria Escritura para 
estudar comentários bíblicos e depender da opinião 
alheia. Apesar do respeito que professores e escritores 
cristãos merecem, nenhum deles tem o monopólio 
do conhecimento e muito menos inspiração divina 
enquanto estão ensinando, pregando ou escrevendo. 
A nossa obrigação diante de um recém-formado ou 
de um teólogo renomado é a mesma dos ouvintes 
bereianos em Atos 17.11 que examinavam a cada 
dia nas Escrituras se os apóstolos estavam realmen-
te relatando fatos verídicos ou não. Algumas seitas 
como os russelitas, por exemplo, advogam que o 
crente comum não consegue entender as Escrituras 
Sagradas por falta de conhecimento dos originais 
bíblicos, fazendo-nos reféns dos PhD linguísticos. 
Esta posição academicista enfraquece as excelentes 
versões da Bíblia no idioma de cada povo e a doutrina 
da preservação da Palavra de Deus já que os originais, 
escritos de próprio punho, não se encontram mais en-
tre os homens. Durante o Seu ministério de três anos 
e meio, Jesus citou trechos da Septuaginta (Mateus 
4.10 e Lucas 4.8), versão do Velho Testamento para a 
língua grega, assim como fizeram os Seus apóstolos 
(http://evergetinos.blogspot.com.br/2012/09/o-senhor-
-jesus-citou-septuaginta.html).  

As divergências existem porque o estudante da Bí-
blia faz uma leitura de cima para baixo ao invés de baixo 
para cima. Ou seja, antes de iniciar os seus estudos, 
o leitor já tem ideias preconcebidas e procura textos 
sagrados que possam corroborar com a sua posição 
doutrinária. Mas quando Jesus disse, “Examinais as 
Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e 
são elas que de mim testificam” (João 5.39), Ele estava 

Você conhece pastores com síndrome 
de “deus”? Aqueles que fizeram uma 
cartilha que ocupa o lugar da Bíblia e 

que todos que estiverem contrários a ela estão 
errados? Eu conheço alguns. São perigosos. 
Quem pensa diferente deles é herege. Criaram 
um universo que é regido por eles e toda a 
verdade procede deles.

Sua cartilha é inquestionável. O conteúdo é 
como um decreto divino, inspirado. Requerem 
obediência cega. São capazes de excluir mem-
bros de suas congregações por discordarem de-
les. Recentemente um desses “deuses” excluiu 
um membro que decidiu mudar a membresia 
saindo da igreja. O “deus” decidiu, então, retirar 
a ordenação pastoral do insubmisso missionário 
pelo fato de não agir como ele achava que de-
veria. Mas há um agravante. Esse missionário 
é irmão mais velho do próprio pastor...

Geralmente esses pastores governam suas 
igrejas através de grupos escolhidos a dedo. A 
Assembleia da Igreja é um detalhe à parte que 
serve apenas para sancionar o que ele decide 
com o aval irrestrito do seu grupo de escolhidos. 
Eu sei muito bem como isso funciona. Por duas 
vezes lidei diretamente com eles. Guardada a 
devida proporção, assemelha-se ao tribunal da 
Inquisição perante o qual você tem que admitir 
culpa mesmo sem ser culpado para ser perdo-
ado. Mas mesmo tendo confessado e pedido 
perdão ainda pode ser levado à fogueira.

De modo geral esses “deuses” enfatizam que 
são humildes, mas adoram reconhecimento e ve-
neração. Nem todos os súditos acreditam na sua 
“divindade”, mas preferem submeter-se para viver 
em paz. Acomodam-se e até aconselham possíveis 
“rebeldes” a não se rebelarem. Dizem que não vale 
a pena entrar em litígio. Na verdade são hipócritas!

Eu sei que você que está lendo esse texto 
pode estar vendo a imagem de alguns desses 
pastores neopentecostais de igrejas criadas 
por eles mesmos à sua imagem e semelhança. 
Mas eu estou falando de pastores que estão em 
nosso meio. Fazem parte do que denominamos 
batista fundamentalista que está se tornando um 
emaranhado de seitas.

Eu sei que a única perfeição que há em 
nós é a nossa imperfeição, mas mesmo as-
sim ainda fico assustado diante de tais fatos. 
Chega a ser bizarro que homens lavados pelo 
sangue do Cordeiro ganhem convicção e cer-
teza de coisas tão absurdas e acreditem ser 
inquestionáveis suas decisões. Pessoas que 
se julgam absolutos donos da verdade, sem a 
menor possiblidade de acreditarem que possam 
estar equivocados. Acreditam, de fato, serem 
detentores de conhecimentos que lhes atribuem 
autoridade inquestionável.

A síndrome de “deus” gera inflexibilidade, in-
sensibilidade e uma arrogância capaz de destruir 
um irmão por não aceitar as diferenças. Para não 
sermos vitimados por essa perigosa síndrome, 
perguntemo-nos, sempre: e se eu estiver errado?

defendendo uma leitura de baixo para cima na qual o 
ledor é puramente um receptor passivo enquanto que 
o texto lido é um mensageiro ativo. Podemos citar, 
como exemplo, os atuais acontecimentos políticos no 
Brasil. Quem é de esquerda ou de direita raramente 
reconhece as iniquidades dos políticos e partidos que 
representam a sua ideologia, justificando-se sempre 
nos erros que também ocorrem do outro lado. Porém, 
o eleitor imparcial é alguém apartidário, preocupado 
apenas com a saúde moral, econômica e familiar de 
seu país. O lado escolhido precisa ser o dos fatos e 
não o da verdade já que cada um defende a sua própria 
verdade; porém, contra os fatos não deveria haver 
argumentos. Assim também, precisamos ler a Bíblia 
imparcialmente - não para defendermos as nossas 
verdades - mas para que as nossas crenças sejam 
aprovadas ou reprovadas pelas Escrituras. 

As divergências existem porque o estudante da 
Bíblia não reconhece o contexto completo do Fôlego 
de Deus composto de 66 livros, mas se utiliza de 
apanhados isolados para defender as suas teses. 
Aqui podemos citar, como exemplo, João 6.44 onde 
Jesus disse, “Ninguém pode vir a mim, se o Pai que 
me enviou o não trouxer; e eu o ressuscitarei no 
último dia”. Uma leitura preconceituosa afirmaria que 
Jesus está defendendo a eleição incondicional neste 
versículo quando, na verdade, Ele está somente se 
referindo ao ministério particular do Espírito Santo 
que é o de convencer o homem de vir a Ele. No 
entanto, no próprio contexto, verso 36, fica claro que 
o homem é quem decide aceitar ou rejeitar a Cristo. 
Uma das regras mais elementares da hermenêutica é 
prestar atenção ao contexto, mas não só do capítulo 
ou do livro sendo estudado, mas de todos os livros 
da Bíblia; caso contrário, teríamos que admitir que 
Tiago e Paulo viviam em diferentes planetas quando 
ambos escreveram sobre a fé e as obras. Por esta 
razão, quando estamos estudando a Palavra de 
Deus, devemos ir atrás de fatos e não de verdades 
antecipadas. Fatos tais como que Jesus morreu pelo 
mundo inteiro e que o segundo Adão foi mais poderoso 
que o primeiro. Sejamos passivos para com a Palavra 
de Deus, recebendo abertamente as instruções do 
Espírito Santo, e ativos para com os ensinamentos 
dos homens, examinando pelo crivo da Palavra o que 
eles estão dizendo e escrevendo.

“E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, 
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine; 
mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e 
é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, 
assim nele permanecereis”. (I João 2.27)

A Influência Evolucionista
Tenho  es -

crito sobre 
os perigos 

do ensino imoral nas 
escolas, porém outro 

perigo que precisa da nossa atenção é o ensino 
de evolução. Lings disse: “Mais casos de perda 
da fé religiosa estão ligados à teoria da evolução 
do que qualquer outra coisa” (Ankerberg e Wel-
don, 1995, p. 57). Ensinamos histórias bíblicas 
na igreja, falamos em casa que Deus criou todas 
as coisas, mas na escola as crianças ouvem dia 
após dia que tudo aconteceu por acaso. Seu 
filho ou sua filha, provavelmente, já chegou em 
casa e argumentou algo como: “Mas, minha 
professora disse...” O que o professor fala na 
escola e o que está impresso nos materiais 
didáticos têm uma influência muito grande e 
muitas crianças carregam estas influências até 
a vida adulta. Conheço jovens que saíram da 
igreja após entrar na faculdade por causa deste 
ensino que ataca a existência do Criador Divino.

Certa vez pedi para uma diretora de um 
colégio cristão me mostrar seus livros didáticos, 
quando peguei um livro de ciências do 3º ano 
encontrei nele a história do homem da caverna. 
Fiquei surpresa quando perguntei como a escola 
lidava com aquele conteúdo e a diretora, que 
amava a Deus, não entendeu minha pergunta. 
Ela nunca tinha parado para pensar que aquele 
ensino estava em contraste com o ensinamento 
bíblico da criação divina. Esta história tem se 
repetido em muitos lugares, porque muitos edu-
cadores cristãos sem recursos bíblicos não tem 
pensado sobre a resposta bíblica à ideologias 

não bíblicas presentes em livros. Há pessoas 
ensinado as verdades, mas há muitos que pre-
cisam de discernimento bíblico para entender o 
que é verdade e o que é hipótese evolucionista. 
Deus criou o homem a sua imagem (Gn 1.27); 
Adão teve comunhão com Deus (Gn 3.8); O 
homem foi criado com inteligência para nomear 
todos os animais e lembrar os nomes deles (Gn 
2.19, 20); Adão tinha conhecimento pleno da lin-
guagem e entendeu as instruções de Deus (Gn 
1-2); Adão escreveu em um livro os detalhes que 
Deus lhe deu sobre a criação original (Gn 5.1). 
Provavelmente foi o próprio Adão que ensinou 
seus filhos a fazerem sacrifícios a Deus, mas 
será que tudo isto combina com a história do 
homem da caverna descobrindo fogo? Em um 
livro de história da editora FTD há uma imagem 
de pegadas preservadas como fósseis em que 
a descrição diz ser uma “prova irrefutável do 
que Australopithecus foi o primeiro hominídeo a 
caminhar totalmente ereto” (Rodrigues, 2001). A 
verdade é que só acharam crânios para inventar 
este “homem pré-histórico” e estes crânios são 
semelhantes a macacos vivos africanos (Rocha, 
2000) e o livro afirma que as pegadas são uma 
“prova irrefutável”. Precisamos conhecer os fa-
tos científicos e bíblicos para ensinar as crianças 
a conhecer a verdade e saber defender sua fé.

  
Ankerberg, J. e Weldon, J. (1995). Os fatos 

sobre criação e evolução. Porto Alegre: Chama-
do da Meia Noite. Rocha, G. (2000). Evolução é 
impossível! Rio de Janeiro, RJ: Elim. Rodrigue, 
J. E. (2001). História em Documento: 5.  São 
Paulo: FTD.

Se desejar saber mais sobre educação fundamentada nos princípios da Bíblia, leia a 
nosso próximo artigo e acompanhe o que Deus está fazendo na área de material didático 
para escolas Cristocêntricas: fundamentocristao.com.br ou ligue para (62) 3954-0061.

O professor Espírito Santo
Síndrome 
de “deus”

No mês de março a mis-
sionária Eliane Cristina Araújo 
Vieira esteve no Brasil por duas 
semanas para resolver questões 
ligadas ao governo e para fazer 
algumas consultas médicas e 
exames. O tempo foi proveitoso 
também para rever a família e 
irmãos em Cristo. Teve opor-
tunidade para dar relatório na 
Igreja Batista Manancial (Sua 
igreja enviadora) e na Igreja 
Batista Luz do Mundo. Este mês 
o campo missionário de Cabo 
Verde recebeu definitivamente 
a missionária Aureni. Deus já 
providenciou um apartamentinho 
para ela na mesma rua em que 
reside Eliane. Para contato: E-
-mail: elianeibm@gmail.com

SERRA AZUL SP
No dia 14 deste mês de maio 

acontecerá mais uma reunião de 
pastores e obreiros do Projeto 
Antioquia. Desta feita a reunião 
será em Serra Azul com início 
às 9 horas com café, cânticos e 
uma mensagem bíblica. No en-
cerramento haverá um delicioso 
almoço. Diversos assuntos sobre 
a sequência do Projeto Antioquia 
serão tratados. É importante a 
presença dos pastores que já 
participam do projeto e também 
os que pretendem entrar.

A missionária Danielli Costa 
continua levantando sustento 
para sua ida para Madagas-
car. Ela testemunha de que 
tem visto o Senhor suprir de 
uma forma surpreendente as 
suas necessidades e já tem 
prometido cerca de 70% do 
necessário. No mês de abril 
esteve visitando igrejas na 
Bahia na divulgação do projeto. 
Está em busca de oportunidade 
para visitar igreja também no 
Estado de São Paulo. Danieli 
está sendo enviada pela Igreja 
Bíblica El Shadai de Salinópolis 
PA através da MMM - Maranata 
Ministério Multiculturais.

    

CABO VERDE
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A mente humana é um verdadeiro mistério. 
Nossa capacidade ímpar de armazenar e 
compartilhar informações e a complexidade 

de comandos gerados a partir do nosso cérebro, intriga 
até os mais renomados pesquisadores. Tudo começa 
na mente, o que tem reflexos diretos em nossas esco-
lhas e atitudes (Mt 15.18-20).

Na Bíblia, por diversas vezes, somos alertados sobre 
a importância de cuidarmos do nosso coração (mente). 
Com a nossa natureza corrupta e inclinada para o pecado, 
não é à toa que vemos tantas pessoas sofrendo com as 
chamadas doenças psicossomáticas e a depressão que, 
em casos extremos, põe fim a vidas cheias de potencial.

Conheço muitas mulheres cristãs solteiras que, no 
fundo no fundo, não estão satisfeitas com sua condição. 
A ansiedade e outros pecados que dominam suas mentes 
as entristecem, fazendo-as perder o foco e reduzindo as 
possibilidades de uma vida plena em Cristo. Sem contar 
com as pressões feitas por seus amigos e familiares que, 
mesmo não intencionalmente, podem piorar o processo.

Em meio a esse cenário complexo e por vezes difícil 
de administrar, separei alguns lembretes de encoraja-
mento pra você que espera no Senhor:

Aprenda a lidar com as cobranças. Pois é minha 
irmã, sinto lhe dizer, mas será assim a vida toda… Se 
você está solteira, “deve se casar”. Se está casada, 
“deve ter filhos”. Se tem filhos, “deve ter netos.” Como 
cristãs, devemos nos lembrar que, independentemente 
de nosso status de relacionamento, há princípios bíbli-
cos que devem ser buscados e praticados em nossa 
vida, pois todas nós, sejamos solteiras, casadas ou 
viúvas, estamos em processo de santificação (Rm 
6.22). Cada fase de nossa vida apresentará um desa-
fio diferente portanto, comece a exercitar desde já a 
temperança em relação às cobranças da vida. Espere 
com paciência no Senhor (Sl 40.1).

Deus conhece suas necessidades melhor que 
você. Nem sempre aquilo que desejamos é aquilo que 
necessitamos, pois somos pecadoras e nosso coração 
é enganoso (Jr 17.9). Foi Ele quem te criou e sabe 
exatamente aquilo que você necessita antes mesmo 
que você peça (Mt 6.8). Portanto, busque ser uma 
boa administradora de tudo o que o Senhor já lhe tem 
confiado (Mt 25.21), tendo uma atitude de gratidão e 
a certeza de que TODAS as coisas cooperam para o 
bem de quem ama a Deus (Rm 8.28).

Renove a sua mente. Um corpo saudável necessita 
de uma boa alimentação. Com a mente, não é muito 
diferente. É preciso nutrirmos nossos olhos e ouvidos 
com coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, 
amáveis, de boa fama, virtuosas e louváveis (Fp 4.8). 
Isso pode ser praticado com oração, leitura bíblica e 
iniciativas sociais como ajudando um necessitado e 
servindo na igreja local. E vale o reforço: tudo o que a 
gente vê e ouve contribui para o nosso pensar portanto, 
busquemos o que recomenda Paulo em Filipenses. E 
se algo que contraria esses princípios invadir a sua 
mente, lembre-se do fruto do Espírito, domínio próprio 
(Gl 5.23), confessando ao Senhor seus maus pensa-
mentos e pedindo purificação para um viver santo.

Cultive relacionamentos de qualidade. Olhe ao seu 
redor. Desde seus familiares, até colegas de trabalho, vizi-
nhos e demais pessoas de seu convívio. Perceba quantas 
pessoas Deus tem colocado no seu caminho. Não é por 
acaso. Ele é soberano, tem pensamentos superiores aos 
nossos (Is 55.8-9), e planos em todas as coisas. Então, 
valorize e cultive relacionamentos de qualidade com as 
pessoas ao seu redor sem esperar absolutamente nada 
em troca (nem namoro, rs). Com a prática do amor ao 
próximo, é certo que será grandemente abençoada.

Ser solteira tem grande valor para Deus. Paulo advertiu 
que a mulher solteira pode se dedicar às causas do Senhor 
enquanto a casada precisa dedicar parte de seu tempo 
para agradar o marido (1 Cor 7.34). Quando medito nesse 
versículo, penso que faz todo sentido quando as pessoas 
me dizem que se alguém não serve ao Senhor enquanto 
solteiro, depois de casado a coisa vai piorar. Assim, não 
perca mais tempo: busque já colocar em prática os dons 
e talentos que o Senhor confiou a você. E alegre-se: você 
pode estar no período mais frutífero de sua vida! 

Elaine é Relações Públicas e publica o Blog: http://
www.emdeusesperando.com.br/

BIRIGUI E 
BURITAMA

Trabalhando em Birigui 
e Buritama o missionário 
Pr. Geraldo de Oliveira 
está se dedicando mais 
ao discipulado visando 
preparar melhor homens 
e mulheres para ajudar 
no trabalho. No mês de 
março a igreja foi mar-
cada por vários aconte-
cimentos. Um deles foi 
o batismo do Hiroshi um 
dos irmãos que muito tem 
ajudado no evangelismo 
e a conversão do Giovani 
que estava participando 
dos cultos. Também foi 
realizada a conferencia 
de aniversário de cinco 
anos do Projeto Birigui e 
três anos da congrega-
ção em Buritama. Para 
entrar em contato: E-mail: 
pr.geraldodeoliveira@hot-
mail.com, Caixa Postal 18 
-  CEP 16200-970. Celula-
res: (18) 99765-4271 (vivo) 
e 98103-6180 (Tim com 
WhatsApp). 

CAMPINA DA 
LAGOA PR

“Todo mundo reconhece que Estevão era cheio do Espírito quando 
estava realizando maravilhas. Porém, ele era igualmente cheio do 

Espírito quando estava sendo apedrejado até a morte”.
(Leonard Ravenhil)

Solteiramente 
triste

“E não vos conformeis a este 
mundo, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para 

que experimenteis qual seja a boa, agradável, e per-
feita vontade de Deus”. (Rm 12.2)

O missionário Pr. Jo-
safá Fernandes Serra, 
implantando igreja em 
Campina da Lagoa PR 
deu início a um curso de 
Homilética para alguns 
membros da igreja a fim 
de prepará-los para ajudar 
na pregação e estudos 
bíblicos. Estejam orando 
pelo missionário Josafá, 
pois ele ainda precisa com-
pletar seu sustento. Para 
entrar em contato e fazer 
um convite, use o e-mail: 
josafaserra@yahoo.com.
br, telefone: (45) 9955-
8688 com WhatsApp. 

NOVO PASTOR
A Igreja Batista Boas 

Novas em Guaíra em As-
sembleia Geral Ordinária 
sob a liderança do Pr. 
Francisco Cleyton Maciel 
votou o pedido de Exami-
nação e Ordenação pas-
toral de Rodinei Alves Fer-
reira. Ele concluiu o curso 
Teológico no Seminário 
Batista do Cariri CE, com 
êxito passou no exame 
doutrinário e foi adotado 
como missionário da igreja 
assumindo a liderança dos 
trabalhos na nova congre-
gação Igreja Batista Espe-
rança. O exame e ordena-
ção será realizado no dia 
14 de maio de 2016 com 
início às 14h e ordena-
ção 19h. Será servido um 
lanche. Francisco Cleyton 
Pinheiro Maciel. Contatos 
pelo e-mail: cleytonkeury@
gmail.com. 

Conferencias Missionárias 
e novos projetos da AMI

Depois das confe-
rencias do mês 
de  março  em 

Fortaleza CE na Igreja Ba-
tista Fundamentalista Cris-
to é Vida, mais duas foram 
realizadas no mês de abril. 
A primeira em Guarulhos 
na Igreja Batista Bíblica em 
Vila Progresso, sob a lide-
rança do Pr. Wagner Bueno 
nos dias 1 a 3 e a segunda 
em Mongaguá na Igreja 
Batista Regular em Vila 
Atlântica, sob a liderança 
dos Pastores Josué Duarte 
Muniz e Gerson Ferreira 
da Costa nos dias 8 a 10. 
Neste início de maio, nos 
dias 13 a 15, acontece a 
quarta conferencia de 2016 
na Igreja Batista Regular do 
Aviário sob a liderança do 
Pr. Emídio Viana em Rio 
Branco AC.

Também na expansão 
missionária, a AMI está 
em processo de aprovação 
de três novos projetos. 
Projeto Comunidade de 
Marabá em Barcelos-AM 
com o missionário Francis-
co Martins da Silva; Projeto 
Gaúchos para Cristo da 
Região Celeiro na cidade 
de Redentora- RS com o 
missionário Isaías Batista 
Gonçalves Vieira; Projeto 
Formação de Obreiros no 
IBM com o missionário 
Jeany Marques Santos em 
Marilândia do Sul-PR.

Para realizar uma Confe-
rencia Missionária Regional 
em sua igreja, entre em 
contato com o missionário 
e Coordenador de Missões 
da AMI, Pr. Carlos Alberto 
Moraes e peça as instru-
ções por escrito com todos 
os detalhes do formato es-
tabelecido e os requisitos. 
Peça através dos seguintes 
endereços: Por e-mail: jor-
naldeapoio@yahoo.com.br; 
por telefone (16) 3761-0749 
(Fixo residencial), 98121-
4101 (TIM), 99192-1440 
(Claro com WhatsApp).

Guarulhos

Guarulhos

Mongaguá

Pr. Carlos Pr. Renato

Pr. Wagner Pr. Josué e Pr. Renato
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Para os meses de agosto e 
setembro 2016 está sendo 
preparada a viagem da equipe 

maior com vistas à realização de Esco-
las Bíblicas de Férias no Centro Infantil 
Ebenézer para Crianças e para a comu-
nidade, oficinas, visitas e evangelismo 
e um seminário para senhoras da Igreja 
Evangélica de Cristo. 

Na parte física serão realizados di-
versos trabalhos pela equipe: construção 
de uma Igreja e levantamento de recurso 
para quatro igrejas que estão ao relento. 
Também serão feitos trabalhos visando o 
término da reforma da casa do Pr Jonas-
se e pintura das salas no Centro Infantil

Na parte social e recreativa, torneio 
de futebol e jogos de recreação no Centro 
Infantil, corte de cabelo, manicure e pedi-

SÃO CARLOS SP
Os irmãos da Igreja Batista 

Boas Novas em São Carlos SP, 
trabalho que está sob a direção 
do missionário Pr. Fernando 
César Martins acabaram de 
colocar o piso nas classes de 
EBD e na plataforma. Agora 
está faltando apenas o piso da 
nave da igreja; que é o próximo 
alvo. Na área da evangeliza-
ção, continuam os estudos 
bíblicos nos lares e discipulado 
durante a semana. Os novos 
convertidos estão crescendo. 
Orem pelo discipulado de: Jean, 
Kaeny, Cris, Alessandro, Arthur 
e Jhenefer. Em Araraquara, os 
irmãos Vanilton, Jonas e Laíne 
estão cursando o seminário em 
Ribeirão Preto. Orem para que 
Deus os fortaleça e os proteja 
nas viagens. Orem pelo Pr. 
Fernando, sua esposa Milena, 
e as filhas Isabela e Ana Luisa. 
E-mail: Prfernando20@hotmail.
com.

RIO BRANCO AC

Conta-se a história de um homem rico que foi 
passear na praia. Um dia, viu um pescador 
que voltava da pescaria. Perguntou-lhe quanto 

tempo gastou para pegar aqueles peixes. “Não muito 
tempo”, respondeu o pescador. “Mas então, por que você 
não fica mais tempo e pega mais?” O pescador explicou 
que aquilo era suficiente para sua família.

O homem rico estava inquieto: “Mas o que você faz 
com o resto do seu tempo?” “Eu? Pesco um pouco, brin-
co com os meus filhos e tiro um cochilo à tarde. À noite, 
vou à vila ver os amigos, toco um violãozinho, e canto 
algumas músicas”.

O rico resolveu ensinar o pescador a ficar rico: 
“Olha, eu tenho um MBA e posso ajudá-lo! Você de-
veria começar, pescando mais a cada dia. Você pode, 
então, vender o peixe extra que você apanhou e, com o 
dinheiro, comprar um barco. Com o dinheiro extra que 
o barco vai trazer, você pode comprar outros barcos... 
até que você tenha toda uma frota de barcos de pes-
ca. Em vez de vender o seu peixe a uma meia dúzia 
de pessoas, você pode negociar diretamente com as 
fábricas e talvez até mesmo abrir sua própria fábrica. 
Você pode se mudar para uma grande cidade e de lá 
mesmo você pode dirigir a sua enorme empresa. Todos 
terão inveja de você”.

A curiosidade do pescador foi crescendo: “E isso 
levaria quanto tempo?” “Vinte anos, talvez ou um pouco 
mais”, respondeu o rico. “E depois disso?” “Depois? E o 
rico respondeu rindo: “Quando os seus negócios prospe-
rarem, você poderá começar a vender ações e aí, meu 
amigo, você vai ganhar milhões!”

“Milhões? Sério? E depois disso?” “Depois disso, você 
será capaz de se aposentar, viver em uma pequena aldeia 
na praia, brincar com seus filhos, pescar uns peixinhos, 
tirar um cochilo à tarde e passar suas noites tocando 
violão com os amigos!” Que piada!

Um pecado sobre o qual a Bíblia nos adverte tem 
se espalhado. A avareza é um desejo desordenado por 
coisas. Vemos e queremos! 

O materialismo e a ganância estão solapando os 
valores espirituais. Coisas tornam-se mais importantes 
para nós do que o Senhor, do que as pessoas, motivo 
pelo qual a avareza é chamada de idolatria (Efésios 5:5). 

Compramos coisas que não precisamos ou que não 
deveríamos comprar. E logo estamos endividados. O 
crédito fácil é um tirano. Como o peixe que abocanha a 
isca do anzol, somos atraídos por coisas materiais e pela 
nossa obsessão de tê-las agora mesmo. Não podemos 
pagá-las, mas isso não importa. Compramos à prestação, 
parcelamos no cartão. Essa alegria momentânea tem 
um preço alto. 

A Palavra de Deus nos orienta que Jesus é o dono e 
Senhor de tudo o que possuímos (Sl. 24:1), que a vida 
do homem não consiste naquilo que possui (Mt. 4:4) e 
muito melhor é dar do que receber (At. 20:35).

Alguns permitem que o trabalho interfira com a ado-
ração a Deus. Tornam-se tão obcecados pela carreira 
e por ganhar mais e mais que não têm tempo para 
sentar aos pés de Jesus para aprender, para clamar, 
para adorar.

 A raiz do problema é a avareza! Queremos o que 
queremos, e faremos o que for preciso para conseguir. 
“E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males”. (1Tm. 
6:10). E aí se incluem: mentiras, enganos, subornos, 
injustiças, roubos.  

Parece familiar com a situação do nosso país? Até 
mesmo alguns que se dizem cristãos, usam a igreja 
como veículo de lavagem de dinheiro, e há aqueles que 
“vendem a alma ao diabo” para conseguir enriquecer, 
mesmo que à custa de falcatruas.  

A avareza converte o homem em escravo do dinheiro, 
atormenta-o com o desejo insaciável de aumentar suas 
riquezas, levando-o ao suborno na administração da 
justiça, traindo os seus e oprimindo aos necessitados.  
Pelo caminho restam as muitas vítimas prejudicadas pela 
ganância desmedida dos avarentos.

O Senhor Jesus nos diz: “Buscai, antes de tudo, o 
seu reino e a sua justiça e todas estas cousas vos serão 
acrescentadas”(Lucas 12:31).

Que possamos aprender a ver-nos como administra-
dores de tudo o que possuímos, a conquistar nossos bens 
honestamente e a usar estas bênçãos para o Senhor e 
para seu povo. Pense nisso.

“O fruto do Espírito não é emocionalismo 
nem ortodoxia: é caráter.”

(G. B. Duncan)

O missionário Ruy Messias, 
trabalhando na implantação da 
Igreja Batista Fundamental em 
Rio Branco AC continua atuan-
te, com alvo de implantar mais 
igrejas no bairros periféricos 
da capital acreana. No mês 
de abril realizou Conferências 
Missionárias, para renovação 
da Promessa de Fé e teve 
como preletor o Pr. Agenor de 
Souza Almeida. Em junho, nos 
dias 24 e 25, haverá extensa 
programação voltada para al-
cançar às crianças dos bairros 
mais próximos da Igreja. Con-
tinua em andamento os planos 
para dar início a um novo 
trabalho fazendo nascer uma 
nova congregação. Os alvos 
são três bairros: Tancredo de 
A. Neves, Caladinho e Jorge 
Felix Lavocat. Já foram feitas 
várias visitas e cultos em lares 
nesses locais, especialmente 
no Tancredo Neves e Jorge 
Felix. No mês de maio, Pr. Ruy, 
juntamente com outros pasto-
res batistas fundamentalistas, 
realiza um conferencia regional 
da AMI em Rio Branco. Con-
tinuem orando pela saúde do 
missionário e pelo pagamento 
do terreno adquirido.

  
ENTORNO DE 

BRASÍLIA
O missionário Pr. Geovan e 

sua esposa Vera, trabalhando 
na implantação de igrejas no 
entorno de Brasília DF iniciou 
2016 com muitas atividades e 
projetos, como o acampamento 
envolvendo irmãos de Poço da 
Jurema, Avelino Lopes, Mansi-
dão, Lunabel.

Acumulando 
riquezas

Além das bênçãos das con-
ferências, a igreja toda se 
alegrou pelo fato de receber 

mais quatro novos irmãos pelo batismo: 
Raulinda, Aryane, Erick e Elton. Foi rele-
vante também a participação de irmãos 
com músicas especiais e a apresentação 
do Coral da igreja.

O Templo Batista em Vila São José 
segue com espírito vibrante, contando 
com boa frequência em seus cultos re-

Ministério Cristão Global
Desafio Moçambique 2016

cure, curso de corte e costura, artesanato 
e palestras sobre higiene e saúde

Até o final de abril, no fechamento 
desta edição do Jornal de Apoio, havia 22 
pessoas inscritas para a viagem, mas com 
perspectiva de mais irmãos se voluntaria-
rem para o projeto. As passagens de ida e 
volta até Moçambique serão R$ 4.000,00 
e cada voluntário terá que investir um total 
aproximado de R$ 6.000,00.

Associação do Ministério Cristão Global.
Contatos pelo e-mail: 

ministeriocristaoglobal@yahoo.com.br
Associação do Ministério Cristão Global

Q Kl, 32, Topol
47300-000 - Casa Nova, BA
Telefones: (74) 8822-7950 

e (74) 8814-1385

As informações para esta matéria foram enviadas pelo Pr. Reginaldo Braga 
Dias, presidente da AMCC. E-mail: reginaldo.isolda@ig.com.br

33ª Conferência de 
Aniversário com batismos

gulares e com grandes desafios, incluindo 
a reestruturação de suas dependências. 

Na foto 1, Pr. Aécio Fabio e sua espo-
sa Flávia, juntamente com Tatiana e Pr. 
Ademário; na foto 2, Pr. Luciano Alonso e 
sua esposa Renata, juntamente com Pr. 
Ademário e Tatiana.

Para conhecer mais sobre o TBVSJ 
visite: www.facebook.com/tbvsj, e para 
contatos use o e-mail: jrademario@gmail.
com. 
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Gramado/Canela 
6 a 8 de janeiro de 2017
Tema: Na Casa do Pai

Preletores: 
Reinhold Federolf, 
Erich e Sonia Maag

CUSTOS:
Apartamentos luxo - até 3 pes-

soas no apartamento (ar, frigobar, 

CUIABÁ MT
Elza Alves Cândido, missionária 

da CBBN - Comunhão Batista Bíbli-
ca Nacional que trabalha com crian-
ças e juniores na Igreja Batista Boa 
Esperança em Cuiabá MT acaba 
de completar mais um ano de vida 
no dia 7 de março de 2016. Ela está 
grata a Deus por poder trabalhar na 
obra do Senhor e pede oração pela 
Igreja que no momento se encontra 
sem Pastor. Para entrar em contatos 
com a missionária use o seu e-mail: 
missio.elzacandido@hotmail.com.

BATISMO

“É melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter 
nenhuma, do que ter uma oportunidade e não estar preparado.”  

(Whitney Young Jr.)

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

DICAS DE LEITURA 
A CRONOLOGIA DO 
FIM DOS TEMPOS

Ron Rhodes
Chamada da Meia 

Noite
www.chamada.

com.br
N i n g u é m  s a b e 

d ia  ou  ho ra . . .  no 
en tan to ,  podemos 

RUTE
Stephen Davey
Denis Salgado

Editora Peregrino
www.editora

peregrino.com
Rute é um romance 

da literatura hebraica. O 
autor traz esse romance 
à vida fundamentando 

estar informados sobre a sequência de 
acontecimentos vindouros. Esse livro 
descreve, em ordem cronológica, as principais 
profecias referentes ao fim dos tempos.

O PASTOR COMO 
TEÓLOGO PÚBLICO
Kevin J. Vanhoozer

Owen Strachan
O pas to r  como 

t e ó l o g o  p ú b l i c o 
demanda uma mudança 
d e  p a r a d i g m a  n a 
própria concepção do 
que é e faz um pastor, 
oferecendo uma alternativa positiva. Ele 
também inclui reflexões de 12 pastores 
sobre a tarefa teológica.

verdades bíblicas e históricas. Você terá a 
impressão de estar lendo um romance, mas 
estará, na verdade, lendo sobre o amor do 
Salvador por você.”

RELIGIÃO E 
POLÍTICA, SIM;

Igreja e Estado, Não. 
Paul Freston

Editora Ultimato
www.ultimato.com.br    

A visão cristã do Es-
tado é que o Estado 
não deve ser “cristão”. 
O papel do Estado não 
é defender ou promo-
ver uma determinada igreja ou religião. 
Entretanto, dizer que a religião nada tem 
a ver com a ação política é lógica e histo-
ricamente falso. 

Assim como os médicos antigos examinavam 
a língua para conhecer o estado de saúde 
do paciente, o apóstolo Tiago avalia a saúde 

espiritual de alguém pela forma como usa as palavras: 
“Ora, a língua é fogo; é mundo de iniquidade; a língua 
está situada entre os membros de nosso corpo, e con-
tamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a 
carreira da existência humana, como também é posta 
ela mesma em chamas pelo inferno.” (3.6)

Imagine o poder de destruição de uma língua e 
o poder de construção. Um juiz pode dizer “culpado” 
ou “inocente” e vai determinar a vida da pessoa. O 
não e o sim de um pai, tem impacto na vida do filho 
e assim por diante.

“As palavras podem confundir, embaraçar e ma-
chucar. Por outro lado, elas têm o poder de curar, 
encorajar, ajudar e ensinar. Infelizmente, se não 
estivermos sob o controle do Espírito Santo, nossas 
palavras mais ferem do que curam.” ¹  

Todo cristão tem a responsabilidade de controlar a 
sua língua. E quem ensina, muito mais (“muitos de vós 
não sejam mestres”). A responsabilidade do ensino é 
enorme. Quem atua na formação espiritual, pela própria 
natureza do serviço, fala muito.   Quando ensinamos 
num grupo ou numa classe, o potencial para tropeçar 
aumenta. O mestre tem maior responsabilidade, pois 
exerce influência, altera comportamentos e facilmente 
comete equívocos. Tem poder para dirigir, ministrar gra-
ça, ou enganar para toda a eternidade. Veja também no 
campo da política. Uma conversa gravada ao telefone 
levou um senador para a prisão e o próprio ex-presidente 
foi obrigado a depor nos últimos dias. Um candidato num 
momento de descuido, ao falar contra as mulheres ou 
contra os aposentados, pode perder uma eleição.

Temos de admitir, em várias situações da vida, 
fazemos o papel de professor, mesmo que não seja 
num ambiente formal de sala de aula. Quer ver 
exemplos? Assim como no futebol, cada um tem 
uma opinião, um ponto de vista e tenta convencer 
os outros. Todos estamos sujeitos a usar a língua 
de forma inadequada, não importa se a pessoa é 
um doutor ou um aluno. E nas redes sociais? Não 
faltam transgressões: Comentamos, palpitamos, 
repassamos informações, muitas vezes sem critérios. 

Guerras já foram iniciadas por causa de pequenas 
provocações. Casamentos bem começados, assim 
como grandes navios que saíram do porto foram ba-
ter nos rochedos, por causa do leme de uma língua 
áspera. Pequenas discussões & grandes desgastes. 
Você já esteve numa situação informal, tudo ia bem 
até que alguém começou a falar mal de outra pessoa?  
Como você se sentiu?  Aliás, como você se saiu?

Palavras malvadas, malditas (mal ditas!) num 
só ouvido podem alastrar-se como fogo devorando 
uma mata em tempo de seca. Vai de boca em boca 
MAIS VELOZES E MAIS FURIOSAS e pode afastar 
alguém definitivamente de Deus.

Em alguns momentos do ano, nas rodovias, in-
cêndios acontecem. Devido ao descuido de alguns, 
sem querer ou querendo, jogam seu cigarro pela ja-
nela. Uma pequena faísca acaba destruindo hectares 
de floresta e vários tipos de vegetação. 

Quem consegue segurar o fogo que devora tudo 
em seu caminho. É assim com as nossas palavras. 
Uma pequena palavra mal colocada, na hora errada, 
pode destruir uma vida. Uma palavra de crítica destru-
tiva; uma fofoca; mesmo uma afirmação verdadeira, 
mas dita com crueldade, sem tato, pode desmontar 
uma pessoa, uma família, uma igreja. Pior, a língua 
alimenta a si mesma. Incrível, a língua sem controle, 
tem uma linha direta para o inferno! Abastecida pelo 
inferno, ela queima nossas vidas com fogos imundos. 

Será que minha língua tem sido instrumento para 
desanimar, desestimular, ridicularizar e destruir? Meu 
cônjuge? Meus filhos? Meus pais? Meu pastor? Meus 
vizinhos? Meu patrão? Será que já incendiei vidas 
pelo poder destrutivo da minha língua?

A natureza da língua é venenosa, mortífera, 
indomável. Mesmo que o homem consiga domar 
animal, ave, réptil e peixe, ninguém de nós é capaz 
de conter nossa língua.

A população em geral está muito preocupada com 
as consequências do Zika vírus. Todo cuidado é pouco 
para evitar água parada, usar repelente, colocar tela na 
janela...   Bom seria se o povo de Deus ficasse alerta 
para evitar mentiras, palavrões, conversas maliciosas, 
fofoca e outros venenos da comunicação. 

“É impossível domar a língua se Jesus não domar 
o coração”. Davi Merck

O poder destrutivo 
da língua

No último dia três de abril, o Pr. 
Mário José da Silva, da Igreja Batista 
Bíblica em Vila natal, São Paulo, 
capital, realizou o batismo de mais 
10 novos convertidos. Foram eles, 
da esquerda para direita na foto: O 
primeiro é o pastor Mário e em segui-
da, Raquel, Rayssa, Mauro, Marcus, 
Josué, Ivonete, Henrique, Gustavo, 
Evandro, Diva. Orem por estes novos 
irmãos, e pela igreja em Vila Natal.

FAMÍLIA ARAUJO

com café da manhã (pagas ao Hotel no 
check-out)

Vôos: Marque suas passagens para 
poder participar de todos os passeios: che-
gada a Porto Alegre: 6/1 pela manhã (cedo) 
- retorno: 11/1 à noite. 

Transfer Porto Alegre-Hotel e passeios 
(ônibus de luxo, exclusivo, fretado)
Ônibus 06 a 08/01 - até 30/4: 50,00 + 2 

x 50,00 (até 31/5, 30/6) - Total:  R$ 150,00
Ônibus 06 a 11/01 - até 30/4: 110,00 + 2 

x 100,00 (até 31/5, 30/6) - Total: R$ 310,00.

A hora é AGORA: reserve seus vôos 
enquanto há bons horários disponíveis!

Contatos:
Ione Haake - Fone: (51) 3266-1174 (NET) 

ou (51) 8413-4506 (Oi)
E-mail: ione@virtuosa.com.br

www.Virtuosa.com.br
BRADESCO: Agência: 3319-7 / 

Conta: 6975-2.

01. Seja um pastor conservador;
02. Seja um pastor que não apoia as “ondas” dos arraiais humanistas e liberalistas;
03. Pregue sermões expositivos centrados em Jesus Cristo;
04. Confronte os erros, a falta de ordem e decência e os pecados do povo;
05. Não seja bajulador;
06. Fale contra o movimento “gospel” que massageia o ego das pessoas; 
07. Diga não a onda relativista que está infectando várias igrejas;
08. Não faça o que os “donos” da igreja ordena e nem os apoie; 
09. Diga que a prioridade é sua família e não a igreja;
10. Converse sobre a dignidade do sustento pastoral;
11. Diga que sua esposa não é pastora e que o ministério que ela exerce está ligado 
com o dom que ela possuí;
E a lista vai aumentando...

Pr. Márcio Barroso

Pastor... Para não ser aceito por muitas 
pessoas e confrontado por elas...

23º Congresso Bíblico 
Internacional

internet, TV LCD) Aproveite os PREÇOS 
REDUZIDOS e o PARCELAMENTO (5x): 
até 30/4: R$ 110,00 + 4x R$ 120,00 (até 
31/5, 30/6, 31/7, 31/8). Total: R$ 590,00. 
Preço por pessoa - incluem: alojamento e 
refeições (conforme programa). Não incluem 
extras no hotel.

Preços válidos até 30/4/2016 - Valores 
e condições sujeitos a reajuste sem prévio 
aviso.

Inscrições válidas apenas com compro-
vantes de depósito identificados.

Programação após o Congresso 
(opcional): 9 a 11 de janeiro de 2017
Aproveite - fique depois do Congres-

so para conhecer as belezas da Serra 
Gaúcha:

Parque Temático/fábrica de chocolate, 
Cascata do Caracol, Minimundo, Lago Ne-
gro, Zoológico, Mundo a Vapor, Bondinhos 
Aéreos, Churrasco Gaúcho, Igrejinha: lojas 
de fábricas de calçados.

Diárias após o Congresso: R$ 125,00, 

A igreja na capital Dili continua 
as atividades usando uma sala 
da igreja Presbiteriana, e sempre 
com uma boa assistência. De-
vido ao alto custo imobiliário na 
capital do Timor, até agora não 
foi possível adquirir o sonhado 
terreno.  A igreja de Beali está 
caminhando bem, também sem-
pre com boa assistência. O Pr. 
Joanico continua se preparando 
no treinamento de Evangelismo 
explosivo e também na universi-
dade e receberá sua graduação 
em direito no início do próximo 
ano. O Pr. José Marube continua 
os cultos em sua casa na cidade 
de Manatuto, e vai para a Igreja 
de Beali no primeiro domingo de 
cada mês para participar da Ceia 
do Senhor.  Ele ainda tem dois 
anos na universidade para con-
cluir seu curso de direito. Orem 
pelas finanças do missionário 
Lourinaldo, pois a crise econômi-
ca no Brasil afeta os valores do 
sustento devido as oscilações do 
dólar. Oito novos irmãos foram 
batizados em janeiro na igreja 
de Beali, entre eles o Nathan (13 
anos), filho do casal de missio-
nários Lourinaldo e Suênia. Logo 
haverá batismo em Dili. Grandes 
oportunidades têm surgido para o 
trabalho de missões e plantação 
de novas igrejas em Timor Leste. 
Orem para que mais missionários 
se disponham para este campo. 
Orem pela Família Araújo: Pr. 
Lourinaldo, Suenia, Nathan e Levi.
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NORMANDIA RR

O Pr. Marcos Antonio Patrizi 
Peixoto formou-se em teologia 
em 2009 no Seminário Batista 

Esperança, ligado à Igreja Batista Esperan-
ça e teve seu concilio de examinação em 
2010 com a consagração em outubro de 
2010, na Igreja Batista Esperança Tatuapé, 
São Paulo SP.

No dia 07 de junho de 2015 foi chama-
do para pastorear a Igreja Batista Regular 
em Jardim Palmira, Guarulhos SP. Antes 
disso foi co-pastor na Igreja Batista Regu-
lar Bom Retiro, e ajudou na Igreja Batista 
Esperança em Tatuapé. É casado com 
Yael Feuerstein Peixoto desde o dia 10 de 
fevereiro de 1996. Sua esposa também se 

Estava eu navegando na internet quando me deparei no 
site da UOL com uma matéria que me chamou a atenção. 
A matéria dizia: “Série de livros com posfácio de Jean 

Wyllys leva universo LGBT (¹) a crianças.”
Comecei a navegar e a ler a matéria, e cada linha que eu lia 

me convencia do quanto precisamos orientar nossas crianças sobre 
a exposição desse conteúdo. Não estou aqui dizendo que elas não 
devem saber o que significa, tampouco devemos ensinar a elas esse 
significado carregado de ódio ou preconceito, mas precisamos ser o 
“filtro” delas. Não podemos permitir que materiais como esse sejam 
despejados nas mãos e cabeças em formação de nossas crianças. 
Não vamos formar pessoas homofóbicas, mas vamos mostrar a elas o 
que Deus pensa sobre o assunto, e o que Deus pensa, está na Bíblia. 

Segundo o site: “Cada livro da coletânea, que recebeu apoio do 
edital ProAC LGBT 2014, da Secretaria de Cultura do Estado de São 
Paulo, terá uma tiragem inicial de 4.000 exemplares, que estarão 
à disposição do público na rede de bibliotecas públicas estaduais 
e nas bibliotecas do Sesc São Paulo. A ideia dos idealizadores é, 
agora, captar verba por meio de financiamento coletivo para viabi-
lizar a impressão de mais unidades, que serão doadas a escolas, 
bibliotecas e centros culturais de todo o país.”

A matéria traz ainda uma página de cada livro da coletânea 
para que o leitor ao clicar sobre a mesma possa ter ideia de como 
o conteúdo é abordado. Uma dessas páginas que trata sobre a exis-
tência humana começa o texto falando sobre o eterno, e questiona: 
“será que o eterno existe?”

Lançar dúvida na mente humana é uma antiga estratégia do 
inimigo de nossas almas. 

Foi assim no Jardim do Éden. Foi assim com Jesus na tentação 
no deserto. Nossas crianças não podem ter dúvidas quanto ás ver-
dade eternas de Deus reveladas na Bíblia Sagrada. Elas precisam 
ter convicção que a Bíblia é a Palavra de Deus. Que é a revelação 
de Deus a nós de sua vontade. Elas precisam ter convicção que 
Deus é amor, mas também é justiça. De que todos, indubitavelmente 
prestaremos contas a Deus um dia. 

Em breve nossas crianças poderão ter em suas mãos conteúdos 
como esse e outros, e nada melhor que nos anteciparmos nessa 
conversa. Reconheço que falar sobre um tema tão espinhoso como 
este não é nada fácil, mas como pais ou responsáveis pela forma-
ção de nossas crianças temos a responsabilidade de ensinar-lhes 
também sobre o assunto. 

Os inimigos do Evangelho nos acusam de tentar fazer a cabeça 
das pessoas com os ensinamentos bíblicos, mas cá pra nós, o que 
esse material está tentando fazer com nossas crianças não é isso? 
Eles estão tentando levar nossas crianças a acreditarem que não 
existe certo e errado, que não existem verdades absolutas e que 
tudo é permitido. Se alguém tem que orientar nossas crianças que 
sejamos nós, com base na Palavra de Deus, não no que pensamos, 
mas sim na Palavra, nada além da Palavra. Não delegue a outros 
a formação da mente de sua criança. Devemos levá-las a viver 
Filipenses 4:8 “Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo 
o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o 
que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se 
algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.” 

Bem sei que não é uma tarefa fácil ou simples, tenho criança 
e adolescente em casa e vivo continuamente esta luta. A geração 
de crianças que temos hoje é muito diferente da nossa geração. 
O acesso à tecnologia e a informação para eles é muito diferente 
do que era em nossa época de crianças e adolescentes. Na minha 
época, penso que éramos levados a amadurecer prematuramente 
pelo excesso de responsabilidades que tínhamos que assumir prin-
cipalmente os mais carentes, que tinham muitas vezes que cuidar 
da casa e dos irmãos menores quando ainda não tinham idade nem 
para cuidar de si própria, mas aquela exigência nem de longe se 
compara aos prejuízos que às crianças sofrem com a maturidade 
precoce na atualidade. Hoje as crianças amadurecem precocemente 
pela influência da mídia e da internet que os “adultizam” antes da 
hora, e por vezes por adultos que os insere em um mundo para o 
qual ainda não estão preparados para frequentar.

Não sou especialista no assunto, mas deixo algumas dicas 
para orientação de nossas crianças quando precisarmos falar 
sobre sexualidade:

Existe uma idade que devemos tratar esse assunto com as 
crianças? - Não. Cada criança tem um desenvolvimento. Fale sobre 
o assunto no momento em que elas apresentarem curiosidade e 
fizerem perguntas diretas ou indiretas. Sua resposta não precisa 
ser um tratado.  Fale aos poucos e considere a capacidade de 
compreensão da criança. 

Não precisamos ficar constrangidos – devemos usar termos 
respeitosos que não tratem o sexo e as partes íntimas do corpo, 
muito menos o sexo como vergonhosos ou pecaminoso.

Ensinemos os padrões bíblicos – nossas crianças precisam 
saber tudo que a Palavra Deus aprova e o que não aprova. O livro de 
provérbios alerta os jovens para não se envolverem com prostituição, 
adultérios, mentiras dentre outros. Em uma sociedade corrompida 
precisamos ensinar que é possível uma vida de pureza e santidade.

Separe tempo para conversar e ouvir seu filho – é fundamental 
estabelecermos uma relação de confiança com nossos filhos. Eles 
precisam acreditar que pode falar de QUALQUER assunto e que não 
será julgado nem punido por isso, mas sim, orientado e discipulado. 

Precisamos ensinar às nossas crianças o respeito pelas 
diferenças, mas respeito não significa concordância. Precisamos 
ensinar-lhes que o amor de Deus alcança todas as pessoas, e que 
Jesus morreu por TODAS as pessoas e que prestaremos contas a 
Deus sobre nossas escolhas 

Uma das estratégias de satanás é tornar cativas as mentes de 
jovens e adolescentes que são sem dúvida o futuro de qualquer 
nação. Cabe a nós adultos, pais e responsáveis cumprir o que Deus 
nos ordena em Deuteronômio 6: 6-7:

“Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu 
coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre 
elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo 
caminho, quando se deitar e quando se levantar.”

“Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, 
definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo.”

C. S. Lewis

Em Salvador BA, foi preletor das 
conferências de aniversário da 
sua igreja enviadora, o Templo 

Batista Itapuã, nos dias 11 a 13 de março. 
Teve oportunidade de ministrar também 
uma “Clínica de Evangelismo” e outra de 
“Escatologia” na mesma igreja. Ainda em 
Salvador apresentou o Projeto nas igrejas 
Batistas de Camaçari, Arembepe, Pituba, 
Emanuel e Jerusalém. Na Igreja Batista 
de Jerusalém retornou para ministrar uma 
clínica de Escatologia com duração de 5h 
de estudo. Pr Cosmo testemunhou que 
foi uma grande bênção conhecer igrejas e 
irmãos amados para parceria missionária.

Chegou em São Paulo no dia 31 de 
março para participar das duas Conferên-
cias Missionárias Regionais da AMI em 
Guarulhos e em Mongaguá. Foi mais uma 
oportunidade de visitar as igrejas e contatar 
pastores e preciosos irmãos em Cristo.

Durante os 11 dias que esteve em 
São Paulo teve oportunidade de pregar e 
apresentar o projeto nas igrejas: Batista 
Bíblica de Guarulhos, Batista Bíblica em 

Santos, Batista Bíblica de Jardim Adriana, 
Batista Regular de Cubatão, Batista Bíblica 
de Itariri, Batista de Rio Branco.

Pr Cosmo está disponível para apre-
sentar o “Projeto para a Serra Gaúcha” nas 
igrejas em todos os estados. Ele precisa 
completar o sustento que lhe falta para dar 
continuidade na obra em Caxias do Sul e 
em toda a região da Serra Gaúcha. 

Para entrar em contato com Pr Cosmo 
use o e-mail: pastor_cosmo@yahoo.com.
br ou o francisco.cosmonetto@gmail.
com. Por telefone: (54) 9948-2289 com 
WhatsApp. 

Projeto para a Serra Gaúcha

Novo pastor empossado
formou em 2009 
no Seminário Ba-
tista Esperança. 
O casal tem uma 
filha, Sarah Feu-
estein Peixoto, 
de 6 anos. 

Te v e  s u a 
posse em Jar-

dim Palmira no dia 19 de março de 2016, 
na com a presença de algumas Igrejas 
e seus pastores: Igreja Batista Regular 
Bom Retiro, Pr. José Rodrigues de Oli-
veira, sendo este o preletor da noite; 
Igreja Batista Regular em Parque Casa 
de Pedra, Pr. Gilberto Marcelo Nogueira 
Rosa; Igreja Batista Regular em Jardim 
Tremembé, Pr. Carlos Bacoccina e Pr. 
Thiago Moreira; Igreja Batista Regular em 
Cidade Tiradentes: Pr. José de Gois; Igreja 
Batista Esperança Tatuapé, Pr. Edmilson 
Santos e Pr. Eládio. Igreja Batista Regular 
Jardim Laura. 

Contatos com o Pr. Marcos Peixoto pelo 
e-mail: marcos4896@terra.com.br.

Cuidando 
da mente de 

nossas crianças

O missionário Rozenildo de 
Sousa Silva da Missão Batista Re-
gular Paulo de Tarso trabalhando 
na implantação de uma igreja em 
Normandia RR tem tido um ano de 
bênçãos em 2016. Além dos cultos 
regulares, os trabalhos de visitação 
e discipulado tem sido frutíferos. 
No início do ano foi realizado uma 
Escola Bíblica de Férias alcançando 
mais de 70 crianças com o apoio 
da seminarista Renata Mota do 
Seminário Batista Regular do Sul e 
alguns irmãos da igreja Batista Re-
gular Betel da comunidade indígena 
Contão. Houve a conversão de 6 
crianças. Desde a última semana de 
janeiro foi reiniciado os trabalhos da 
construção e houve apoio dos irmãos 
da Equipe Cooperai, um grupo de 
operários indígenas voluntários das 
igrejas Batista Regulares Indígenas 
que consagraram suas vidas para 
servir na obra do Senhor na cons-
trução de igrejas. Em duas semanas 
de trabalho houve um bom avanço na 
obra. No final de Abril eles participaram 
mais uma vez fazendo a cobertura e 
chumbando as grades para as janelas 
e portas. Para entrar em contato, e-
-mail rozenildo1@hotmail.com; mbrp-
tarso2011@hotmail.com, ou celular: 
(95) 98107-0597. Na foto: Rozenildo 
e a esposa Ivanilde com os filhos: Ana 
Jane, Ana Lydia e Benjamin.

CAMPO GRANDE MS
O  m i s -

s ionár io  Pr 
R icardo de 
Oliveira leite 
continua com 
o trabalho en-
tre os mora-
dores de rua 
em Campo 

Grande MS. Quando deu início a 
este trabalho não imaginava que 
tomaria tamanha proporção, prin-
cipalmente pelas dificuldades de 
contato com este público alvo. Mas 
Deus tinha um plano. No início eram 
realizadas pregações numa praça 
das imediações e logo o trabalho foi 
apelidado: “A Igreja da Praça”. Pri-
meiro vieram os moradores de rua, 
mas depois senhoras com crianças 
e famílias. Com o passar do tempo, 
algumas pessoas têm vindo de 
longe por terem ouvido falar da 
Igreja da Praça. Assim, os cultos 
tem uma média de 40 pessoas. 
Muitas conversões têm acontecido 
nas reuniões. Deus tem operado e 
várias pessoas já abandonaram o 
álcool e voltaram a trabalhar. Outros 
tem retornado para a suas famílias. 
Outro trabalho que tem dado fruto é 
a evangelização no Bairro Bordon. 
Por ser um lugar carente e repleto 
de crianças, praticamente toda a 
igreja está envolvida apoiando. 
Já houve reunião com mais de 
duzentas crianças presentes. Ali é 
realizado uma classe de Boas No-
vas todos os sábados e tem havido 
conversões.

(¹) LGBT (ou LGBTTT) é a sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros, que consistem em 

diferentes tipos de orientações sexuais.
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Os formandos foram sete 
alunos do Curso Médio 
em Teologia: Aline Sam-

paio Espinosa, Benigno Roberto de 
Oliveira Siqueira, Fábio Leal Durães, 
Fabíola de Souza Leal, Glauco Silva 
de Moraes, Natan de Oliveira Leite, 
Patrícia da Silva Gomes.

O culto de louvor e gratidão 
transcorreu num clima de muita 
alegria por tudo que Deus permitiu 
realizar. Fizeram uso da palavra os 
Alunos: Fabíola, Roberto, e Natan 
que por sua vez expressaram sua 
gratidão pela forma como Deus 
conduziu os três anos de estudo 
Teológico. O Paraninfo foi o Pr. 
Ricardo de Oliveira Leite, diretor do 
Instituto, que na ocasião lembrou 
que o grande motivador foi ver a 
dedicação de alunos e professores 
neste período. 

Devo imaginar que muitos dos meus leitores ficaram 
indignados com o título deste artigo: os que têm 
um nome, uma reputação a zelar ou os que se 

veem como justos e mui corretos. Também os que possuem 
alguma culpa no cartório podem incomodar-se com a minha 
afirmação. Mas é fato que somos todos corrompidos, somos 
todos corruptos e corruptores. Nascemos assim, faz parte de 
nossa natureza decaída. 

Chegamos ao mundo programados para corromper tudo 
o que está a nossa volta. Por mais condescendente que 
sejam as teorias que ensinam que “o homem nasce bom e 
o meio é quem o corrompe”, elas não podem sustentar-se 
como verdadeiras. Pois, restará sempre a pergunta: quem 
corrompeu o meio? Ora, o homem com o seu coração depra-
vado desde o seu nascimento é o que projeta a sua própria 
corrupção no mundo: “Portanto, como por um homem entrou 
o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também 
a morte passou a todos os homens por isso que todos pe-
caram” (Rm 5.12). “Eis que em iniquidade fui formado, e em 
pecado me concebeu minha mãe” (Sl 51.5). “Enganoso é o 
coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o 
conhecerá?” (Jr 17.9). 

Tenho que mencionar ainda a experiência retratada por 
Paulo que é também uma experiência universal: “Pois o que 
faço, não o entendo; porque o que quero, isso não pratico; 
mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, 
consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais 
eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque 
eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem 
algum; com efeito o querer o bem está em mim, mas o efetuá-
-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que 
não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já 
o não faço eu, mas o pecado que habita em mim”.   

Portanto, embora a indignação contra os desmandos e a 
endêmica corrupção geral na política brasileira seja legítima 
e necessária até, ficarmos escandalizados, perplexos e imo-
bilizados não contribui em nada e nem faz justiça à verdade. 
Não temos uma reputação a zelar, mas uma reputação a 
zerar! E não podemos evitar que o nosso coração continue a 
jorrar corrupção até que Cristo entre nele para transformá-lo. 

Precisamos não só de uma nova postura ética, mas so-
bretudo de uma nova natureza e um novo coração (Ex 36.26). 
Um milagre que só o Evangelho da graça pode operar por 
meio do Espírito Santo. Aos nascidos de novo, que já estão 
em Cristo e são a Igreja d’Ele em missão no mundo, também 
precisamos contribuir para que uma solução possa ser en-
caminhada para o refreamento da corrupção em nosso país. 

A primeira e mais urgente coisa que devemos fazer é nos 
arrependermos e confessarmos as nossas corrupções diá-
rias a Deus e abandoná-las, mesmo aquelas ínfimas, quase 
despercebidas. Existe muita corrupção em nosso casamento, 
chantagens e ameaças emocionais trocadas entre os côn-
juges. Barganhas psicológicas e afetivas que fazemos para 
“comprar” a obediência e o afeto de nossos filhos. Nossos 
filhos apresentam traços dessa corrupção quando “colam” na 
escola, quando fazem plágio copiando trabalhos da internet. 
Muitos pais aprovam esse caráter corrompido dos filhos quan-
do desautorizam ou difamam os professores, que desejando 
a construção de um caráter mais cidadão e ético, chamam a 
atenção desses quando estão errados. 

Precisamos confessar a corrupção que existe em to-
das as áreas de nossa vida, inclusive e necessariamente 
na Igreja. Depois de confessar arrependidos e sincera-
mente nossa corrupção pecaminosa, precisamos orar e 
jejuar para buscar o favor, a graça e a intervenção divina 
para o país. É nosso dever orar pelas autoridades (1 Tm 
2.2) para que tenhamos tempos de paz e prosperidade. 
Depois de orar, o outro passo inadiável é comprometer-
-nos a partir para uma ação concreta. A política não é 
uma questão de vocação; é uma questão de natureza. 
Somos todos seres políticos. A política partidária que 
envolve eleições e mandatos talvez exija não só vocação, 
como também estômago. Todavia, existem muitas outras 
maneiras de se influenciar politicamente uma sociedade. 
Desde as associações de amigos de bairro, os conselhos 
municipais, clubes de serviço, o voluntariado, bem como o 
senso aguçado de corresponsabilidade e interdependên-
cia de vizinhos de rua etc para a promoção da qualidade 
de vida para todos. 

Como discípulos do Reino não temos o direito de assistir 
ao que acontece em nosso redor com santa ira e indignação 
como se nós mesmos, em alguma medida, não somos todos 
responsáveis pelo mal que há no mundo. Lutemos contra o 
mal em nós e juntos, lutemos contra ele no mundo.

(Luiz Fernando dos Santos)

O IAME - Instituto Agrícola 
do Menor está precisan-
do muito de sua ajuda. O 

IAME é um abrigo para crianças e 
adolescentes órfãos ou em situação 
de risco: abandono, abuso, maus 
tratos.  Este abrigo existe a 35 anos 
na cidade de Dourados MS. Trata-se 
de um trabalho sério que se sustenta 
principalmente de doações. No mo-
mento a diretoria está empenhada 
em reformar uma casa (FOTO) para 
abrigar um casal que ajuda como 
cuidadores das crianças.

A obra da reforma está estimada 
em R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil 
reais). Toda e qualquer ajuda será 
bem-vinda. As doações poderão ser 
feitas através da AMI - Associação 
Missionária Independente das con-
tas nos bancos: Banco Bradesco 
- Agência: 444-8 - Conta Corrente: 
81062-2; Banco Itaú - Agência: 0623 
- Conta Corrente: 59596-4; Banco 
do Brasil - Agência: 2890-8 - Conta 
Corrente: 20919-8.

VIAGEM AO SUL
Do dia 6 a 9 de maio, estarei, como 

Coordenador de Missões da AMI, junta-
mente com o Presidente, Pr. Renato Sá 
Barreto Neto viajando para Redentora RS 
para uma entrevista com o missionário 
Pr. Isaias Batista Gonçalves Vieira. O 
objetivo é fechar os últimos detalhes para 
aprovação do Projeto Gaúchos para Cristo 
da Região Celeiro. O Pr. Renato voltará 
a Guarulhos logo após o contato em Re-
dentora. Eu ficarei até dia 9 para verificar 
a possibilidade de acompanhamento do 
projeto pela Igreja Batista Bíblica de São 
Lourenço do Oeste SC, liderada pelo Pr. 
Márcio Barroso, que fica cerca de 230 km 
de Redentora pela BR-158. 

CASAIS APAIXONADOS
Desde o início deste ano que a Igreja 

Batista Independente de Orlândia sob a 
liderança do Pr. Paulo Ricardo Gonçalves, 
em parceria com a Missão Brasileira de 
Apoio aos Missionários, criou o ministério 
denominado Casais Apaixonados. O alvo 
principal é realizar uma reunião mensal 
com os casais no formato de palestra, di-
nâmicas e social. A participação não ficou 
restrita aos casais da IBIO. O Pr. Paulo me 
entregou a coordenação dos trabalhos e o 
ministério foi aberto para as demais igrejas 
da região. Na coordenação, tenho o apoio 
dos irmãos Evandro Marcelo Timóteo Va-
lentini da IBI de Orlândia e Silvio Roberto 
Guadanhim da IBC de Morro Agudo SP. 
Para o mês de junho, mais precisamente 
no Dia dos Namorados, de 11 para 12, foi 
organizado o Primeiro Retiro dos Casais 
Apaixonados no Hotel Fazenda Vale das 
Grutas, Altinópolis SP. Convidamos o Pr 
Antonio Majela Pupin, de São Bernardo 
do Campo para ser o preletor. Até o fe-
chamento desta edição do Jornal de Apoio 
havia apenas três vagas para fechar os 48 
quartos do hotel. Contatos com Pr. Carlos 
pelos telefones (16) 3761-0749 ou celula-
res (16) 98121-4101 (TIM) e 99192-1440 
(Claro com WhatsApp).

PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Como Coordenador de Missões da AMI 

estarei participando da VIII Conferência de 
Plantação de Igrejas de 30 de agosto a 9 
de setembro em Campinas. O tema deste 
ano será “Igrejas Transformadoras - En-
tendendo a Cultura; Vivendo o Evangelho”. 
Um dos propósitos é preparar material para 
treinamento futuro dos nossos missionários.

CONFERÊNCIAS REGIONAIS
Desde 2012, quando a AMI - Associa-

ção Missionária Independente começou a 
realização das Conferências Missionárias 
Regionais, com vistas a incentivar missões 
nas igrejas batistas fundamentalistas, 
diversas novas igrejas passaram a apoiar 
projetos, ao mesmo tempo em que também 
novos projetos nasceram. Os pastores que 
desejarem saber mais sobre como realizar 
uma dessas conferências, deverão entrar em 
contato comigo através do e-mail: jornaldea-
poio@yahoo.com.br ou pelos telefones: (16) 
3761-0749 ou celulares (16) 98121-4101 
(TIM) e 99192-1440 (Claro com WhatsApp).

“Bajuladores se parecem com amigos, 
assim como os lobos se parecem com cães.”

(George Chapman)

Somos todos 
corruptos

“O juízo deve começar pela Casa de Deus...” (1Pe 4.17).

Solicitamos que em caso de 
depósito para esse fim, favor infor-
mar a data e o valor do depósito, 
bem como os dados do ofertante 
(pessoa física ou jurídica) para que 
possamos repassar o valor e um 
relatório para o IAME.

Caso necessitem de mais infor-
mações favor contatar pelos fones: 
(67)8154-6501 (Pr. Amílcar) ou (67) 
8119-9901 VIVO (John), ou pelo 
e-mail: amilcar1957@hotmail.com.

Contatos com O Diretor Admi-
nistrativo da AMI, Elizeu Reder: 

Telefones: (11) 2441-3588 
(Fixo); (11) 99346-3747 (TIM); (11) 
94655-5828 (OI).

E-mail: missaoami@uol.com.br; 
E-mail: ereder@uol.com.br

Ao reunir diversos aspectos da 
educação teológica o Seminário 
oferece um amplo currículo de 
assuntos Teológicos, assim como 
pesquisa do Antigo e Novo Testa-
mento, a História Cristã, Apologéti-
ca, Missões Mundiais, Liderança e 
assim por diante.

O Instituto Batista Filadélfia 
tem aulas três dias por semana. A 
maioria das aulas são presencias 
e algumas num intensivo de duas 
Semanas, com material apostilado 
e baixo investimento financeiro 
apenas para cobrir as despesas. 

Caso haja interesse em saber 
mais, entrar em contato com Pr. 
Ricardo no Seguintes Endereços: 

E-mails: prricardoleite@yahoo.
com.br; 

Telefones (67) 3363-5184 What-
sApp: (67) 8167-7501.

Formatura no Instituto 
Batista Filadélfia

O IAME 
precisa de ajuda
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A Primeira Igre-
ja Batista Bíbli-
ca em Borda da 

Mata teve seu início com a 
chegada do Pr. Valdimiro 
Barbosa e sua esposa Edna 
no segundo semestre de 
1996. As primeiras reuniões 
aconteceram na garagem do 
irmão Santiago. Ele e o pas-
tor Valdimiro eram membros 
da PIBB em Cidade Ademar, 
São Paulo, capital e se mu-
daram para Borda da Mata. 

A inauguração oficial do 
trabalho como congregação 
da PIBB de Cidade Ademar 
aconteceu no dia 5 de abril 
de 1997 em um pequeno 
salão alugado. Foi uma inau-
guração memorável, pois 
os irmãos de Cidade Ade-

Josias Candiolli é 
membro da Igreja 
Batista Maranata de 

Novo Hamburgo RS, e lidera 
um trabalho de apoio mis-
sionário denominado Projeto 
Bíblia para Todos. O projeto 
foi aprovado pela igreja no 
dia 13 de setembro de 2009. 

Falando sobre o início 
desse projeto, o irmão Josias 
Candiolli disse que “tudo 
começou após uma carta da 
missionária Iloni Leuck ser 
lida num culto de oração... 
Na carta a irmã Iloni men-
cionava a necessidade de 
Bíblias para os irmãos mais 
pobres com os quais ela 
estava trabalhando. Quando 
ouvi sobre isso, eu pensei 
que poderia fazer algo para 
ajudar essa irmã. Depois de 
conversar com o Pr Marcelo 
Martins, na época pastor da 

Os 19 anos da Igreja Batista 
Bíblica em Borda da Mata MG

mar levaram 
quatro ônibus 
lotados e mais 
12 carros par-
t iculares. O 
pregador foi o 
Pr. Josué Pe-
reira Félix.

P o u c o 
tempo depois 
foi adquirido 
um terreno de 
320 metros 
q u a d r a d o s 
com ajuda da 

A PIBB em Borda da 
Mata comemorou seu 19º 
Aniversário no dia dois de 
abril de 2016 realizando um 
culto de ações de graças e 
tendo como pregador o Pr. 
José Reginaldo Gonçalves 
de Santana da PIBB em Jar-
dim São Pedro, Itapecerica 
da Serra SP. Foi o primeiro 
ano de organização jurídica 
da igreja. 
(Matéria preparada com 

informações enviadas pelo 
irmão Shiro Kawakami)

minha igreja, nós amadure-
cemos a ideia e levamos a 
mesma para apreciação da 
igreja, que acabou aprovan-
do a ideia”.

Desde 2009 até a presen-
te data, mais de 2.000 bíblias 
já foram distribuídas de forma 
gratuita para irmãos que es-
tão no campo missionário e 
necessitam das mesmas. A 
ideia do projeto é justamente 
essa: aquele missionário ou 
pastor que precisa de Bíblias, 
mas não tem os meios para 
adquirir as mesmas, o Projeto 
lhe oferta uma caixa com 25 
Bíblias tamanho médio sem 
custo nenhum. Alguns já 
receberam bíblias mais de 
uma vez.

Nesses anos o Projeto 
já atendeu missionários em 
todas as regiões do Brasil: 
Sul, Sudeste, Centro Oeste, 

Nordeste e Norte, e tam-
bém missionários em países 
como Guine Bissau, Moçam-
bique, Nepal e Gâmbia. No 
primeiro trimestre de 2016 
foram atendidos os seguin-
tes missionários e pastores: 
Pr Ruy Messias de Rio Bran-
co AC, Pr Paulo Raposo de 
Boa Vista RR, Missionária 
Elisabete Reis de Anori AM, 
Missionária Zuleide Maria de 
Moçambique - África. 

Em uma carta enviada 
ao Jornal de Apoio, o irmão 
Josias Candiolli disse: “Quere-
mos fazer muito mais, e para 
isso contamos com as suas 
orações e caso os irmãos sai-
bam de alguém que precise 
de Bíblias para usá-las no seu 
ministério, entrem em contato 
pelo meu e-mail: josiassc@
gmail.com, ou pelo telefone 
(WhatsApp) (51) 8281-3162”.

Projeto Bíblia para Todos

IBB cidade Ademar. No 
dia 10 de agosto de 1988 
foi dado início à constru-
ção do templo. No dia 
21 de agosto de 1999, 
um ano após o início, o 
trabalho de construção 
foi concluído.

A organização da 
PIBB em Borda da Mara 
aconteceu no dia 12 de 
dezembro de 2015. Na 
ocasião o pregador foi o 
Pr. Ebenézer Rodrigues, 
co-pastor da IBB em 
Cidade Ademar, a igreja 
mãe. Na organização a 
igreja contava com 28 
membros e já estava 
sendo pastoreada pelo 
atual pastor, Natanael 
Rodrigues Nogueira.

Pr. Natanael e Pr. Reginaldo


