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No mês de maio, 
depois de um 
período de mon-

tagem entre a AMI, a Igreja 
Batista Bíblica Ebenézer de 
Vitória da Conquista BA e 
o missionário Isaias Batista 
Gonçalves Vieira, foi apro-
vado o Projeto Gaúchos para 
Cristo da Região Celeiro no 
Rio Grande do Sul.

Pr. Isaias já atuava na 
região e esteve por uns 
tempos evangelizando o 
povo Guarani através da 
MNTB até 2012 quando dei-
xou a missão. Desde então 

O Conjunto Ma-
nancial, atual-
mente formado 

por: Gideon Souza, Orlando 
Julio, Cicero Barbosa, Inácio 
Pessoa, Samuel Cardoso e 
Egrinaldo Santana (Edinho), 
teve início em setembro de 
1990. São 25 anos de mi-
nistério musical ininterrupto 
com um CD gravado e dez 
composições próprias. 

Nesse período foram mui-
tas as formações. A primeira 
teve como membros: Joel 
M. Domingos, Luis Carlos 
Raimundo, Joel Domingues, 
Samuel Cardoso, Egrinaldo 
Santana (Edinho) e Washing-
ton Aquino. O grupo deve uma 
menção honrosa ao autor das 
composições do grupo, Eli 
Rocha Campos, que está en-
saiando o grupo há 18 anos. 

Mineiros de Sa-
linas, Pr. Age-
nor de Souza 

Almeida e Maria do Carmo 
Almeida casaram-se no 
dia 26 de outubro de 1974 
no Distrito de Herculândia, 
município de Umuarama 
PR. Dessa união nasceram 
três filhas: Ademilde, Aline 
e Débora. Ademilde serve 
a Deus com o marido, Jo-
sélio Alves nos ministérios 
em Sertãozinho e Barrinha. 
Além de três filhas, Agenor 
e Maria já contam com 
três netas: Aline, Mariana 
e Mariah.

Em abril de 1979, re-
sidindo em Sertãozinho 
SP, Agenor converteu-se 
a Cristo através do mi-

O m i s s i o n á r i o 
Lorenzo Laura 
Tipo, do Projeto 

Tríplice Fronteira, com a 
presença do Pr. Ruy Lopes 
de Messias, da igreja mãe, 

No dia cinco de 
maios de 2016 
aconteceu na 

Igreja Batista Regular Pi-
rajussara, sob a liderança 
do Pr. João Batista Rezen-
de, o Culto de Ordenação 
ao Ministério Pastoral do 
irmão Paulo Henrique Pe-
reira, que foi aprovado em 
Concílio realizado no dia 
30 de abril. O orientador e 
presidente foi o Pr. Jonatas 
T. Rodrigues. O pregador 
no culto de ordenação foi 
o pastor Alceu Olímpio da 
Igreja Batista Esperança 
Tatuapé em São Paulo, 
capital. 

O novo pastor é paulis-
tano, nascido no dia três de 
dezembro de 1973 casado 
com Marcilene Lucas Pe-
reira desde 10 de setembro 
de 1993. O casal tem dois 
filhos: Luiz Henrique Lucas 
Pereira e Gustavo Lucas 

Novo Projeto 
Aprovado

trabalhou através da sua 
igreja enviadora e sem uma 
missão.

O novo projeto agora 
aprovado pela AMI visa 
alcançar toda a Região 
Celeiro composta de 21 
municípios e com uma po-
pulação de 120.000 pes-
soas. O menor município, 
Inhacorá, tem apenas 2.290 
habitantes e o maior, Três 
Passos, 23.467.

Leia matéria completa 
sob o título: Gaúchos para 
Cristo da Região Celeiro na 
página 5.

Conjunto
Manancial

Em 2015, o grupo fez 
uma bela celebração no dia 
3 de outubro na Igreja Batista 
Bíblica de Vila Progresso em 
Guarulhos, onde nasceu e 
permanece até hoje. Na 
comemoração, o pregador 
no culto de ações de graças 
foi o Pr. Ebenézer Rodrigues 
da PIBB em Cidade Ademar, 
São Paulo SP. 

Além de cantar em lou-
vor ao Senhor, o Conjunto 
Manancial realiza cultos nos 
lares todas as sextas-feiras, 
visitas aos enfermos, hospi-
tais, casas de repouso, via-
gens missionárias e outras 
atividades evangelísticas. 

Para contatos com o 
conjunto fale com o irmão 
Egrinaldo Bispo de Santana 
pelo e-mail: egrinaldosanta-
na@yahoo.com.br.

Família Almeida no Acre

Organização da Igreja em Cobija, Bolívia

organizou a Igreja Batista 
Bíblica Jireh em Cobija, 
Bolívia. O culto de eman-
cipação aconteceu no dia 
22 de maio de 2016 e teve 
como pregador o Pr. Renato 

Ordenação Pastoral em Pirajussara

nistér io do missionário 
Kirk C. Hickok. Na época 
tinha apenas a filha pri-
mogênita, Ademilde. Estu-

dou no Instituto Batista de 
Sertãozinho e, enquanto 
trabalhava para manter a 
família, desenvolvia minis-

térios evangelísticos com 
apoio e acompanhamento 
do Pr. Kirk. Continua na 
página 3

Pr. Agenor e Maria Família Almeida

Sá Barreto Neto da Igreja 
Batista Bíblica em Vila S. 
Jorge, Guarulhos SP. O 
missionário Lorenzo é peru-
ano, de nacionalidade, mas 
membro da Igreja Batista 

Independente Fundamental 
em Rio Branco AC aqui no 
Brasil sob a liderança do 
também missionário (Da 
AMI), Pr. Ruy Lopes de Mes-
sias. Lorenzo foi enviado 
para o campo missionário 
boliviano através da CBBN 
- Comunhão Batista Bíblica 
Nacional. No momento da 
organização da igreja o mis-
sionário Lorenzo já estava 
desligado do quadro missio-
nário da CBBN. O trabalho 
teve início em 2006.

A primeira Diretoria elei-
ta da Igreja Batista Bíblica 
Jireh fixou assim constitu-
ída: Presidente: Richard 
Orellana Medrano; Secre-
tario: Diego Manu Gomez; 
Tesoureiro: Milton Tuchani 
Gomez. Continua na pá-
gina 4

Fachada igreja Ata

Pereira. 
Paulo Henrique conver-

teu-se a Cristo em 1987 

e sua esposa em 1977.
formou-se em teologia pelo 
Seminário Batista Logos 

onde estudou no período de 
2012 a 2016. Continua na 
página 4

Pr. Paulo e família
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“Senhor, minha preocupação não é se Deus está ao nosso lado; 
minha maior preocupação é estar ao lado de Deus, 

porque Deus é sempre certo”. (Abraham Lincoln)
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25 ANOS DE MINISTÉRIO
Pela graça de Deus, o mis-

sionário Pr. Josafá Fernandes 
Serra que trabalho no campo de 
Campina da Lagoa PR, estará 
completando 25 anos de ministé-
rio em novembro de 2016. Para 
marcar tão importante data, será 
realizado um culto de ações de 
graças no dia 12 de novembro 
às 19h30. Pastor Josafá não 
tem como hospedar visitantes, 
mas gostaria da presença dos 
que puderem estar com ele. Em 
Campina da Lagoa há dois hotéis 
com bons preços: Três Lagoas e 
São Cristóvão. Os que puderem 
ir deverão confirmar a presença 
para o almoço em sua casa. Mais 
informações pelos telefones: (45) 
9955-8688 ou (44) 3542-1122. 
Por e-mail: josafaserra@yahoo.
com.br.

CULTO DE POSSE

Ordem e Progresso é o lema da 
Bandeira Nacional Brasileira. Este 
slogan foi emprestado do positi-

vista francês Auguste Comte e idealizado por 
Raimundo Teixeira Mendes, filósofo brasileiro e 
autor de nosso lábaro. Para Raimundo, o amor 
por princípio, a ordem por base e o progresso 
como resultado formavam os três pilares para 
um governo de justiça social. 

Sobre a questão do amor, o nosso país tem 
visto um acirramento da guerra de classes nos 
últimos anos. Passamos a ser classificados 
entre eles e nós, ricos e pobres, burgueses e 
trabalhadores e a parte de cima e de baixo do 
mapa. Esta divisão se deve à polarização entre 
dois partidos políticos, PT e PSDB, ambos de 
esquerda; porém, o primeiro mais ávido às suas 
ideologias marxistas comunistas. Na atual con-
juntura política, quem não é a favor do petismo 
é automaticamente associado ao tucanato, 
neologismo para descrever os simpatizantes 
do PSDB. Isto apenas comprova que os eleito-
res que não são de esquerda, como a grande 
maioria dos evangélicos bíblicos, estão sem 
opção e representatividade no atual sistema 
político. Nas últimas eleições presidenciais, por 
exemplo, os três principais candidatos eram de 
esquerda. Apesar de pregar a inclusão social, 
a esquerda mundial, até hoje, só conseguiu 
separar os cidadãos por classe ou igualá-los 
por baixo.

Com respeito à ordem expressada em nossa 
bandeira, o país vive uma crise de autoridade, 
venerando personagens da história que já ma-
taram, roubaram, sequestraram e mentiram em 
nome de uma revolução social. Enquanto isso, 
a população assiste atônita aos muitos casos 
de corrupção envolvendo os principais políticos, 
partidos e empresários do país. Enquanto na 
década de 80 foram registrados 11,7 homicídios 
por 100 mil habitantes, na década de 2000 o 
índice chegou a 26,2 – ou seja, um aumento 
médio de 2,7% ao ano. Também pudera! Os 
jovens, principalmente menores de idade, estão 
crescendo com a certeza da impunidade e com 
os valores inversos da Anistia Internacional e da 
Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência 
da República. Também não há ordem no siste-
ma educacional onde os alunos possuem mais 

Existe um caminho que funciona como 
raio e leva para o centro, os demais 
ficam apenas na circunferência e 

levam a nada. Você pode passar a vida inteira 
rodando o mundo tentando preencher o que 
deseja, mas o pecado não pode dá o que pro-
mete. O descanso e a paz que você encontra 
são passageiros e o que o leva até eles propor-
cionalmente só exigirá mais de você. Depois da 
enésima volta, cansado e com um vazio sete 
vezes maior, tudo continua, pois você está preso 
em um ciclo “engenhoso”, que somente mata, 
rouba e destrói.

Isso mesmo, mata o que Deus quer que você 
seja, rouba a sua verdadeira identidade e destrói 
a capacidade de sonhar o que um dia o Criador 
planejou especialmente para você. Nas voltas 
da vida quantas vezes você já rejeitou o raio que 
apareceu várias vezes e estava tão perto? Não 
rejeite a próxima, ele veio para te trazer vida, e 
vida em abundância (Jo 10.10). Ele é o mediador 
entre você e o centro. O centro é Deus e o raio 
é Jesus Cristo. 

Nessas mesmas voltas, um dia chegaremos 

No dia 18 de junho às 19h30 
acontecerá o culto de posse do 
Pr. Walmir Hensley Quaresma 
na Igreja Batista Caraguá em 
Caraguatatuba SP. O preletor 
será o Pastor Carlos Alberto Mo-
raes, Coordenador de Missões 
da AMI. O Pr. Walmir chegou 
ao Litoral Norte para este novo 
ministério desde o começo de 
março de 2016, depois de deixar 
o pastorado na Igreja Batista 
Boas Novas em Sales Oliveira 
SP. Os seus endereços para 
contatos são estes: Telefone (12) 
99680-0219 (WhatsApp). E-mail: 
walmirquaresma@gmail.com. 
Para correspondência: Pr Wal-
mir Hensley Quaresma - Igreja 
Batista Caraguá - Avenida José 
da Costa Pinheiro Junior, 393 
- Bairro: Travessão CEP 11669-
000 - Caraguatatuba SP.

JUNQUEIRO - AL
Nos dias 23 e 24 de abril 

do corrente ano, a Igreja Batis-
ta Bíblica do Bairro Retiro em 
Junqueiro-Al, sob a liderança do 
Pastor Lourinaldo Alves da Silva, 
realizou uma conferência em co-
memoração ao seu 9º aniversário 
de sua fundação naquela locali-
dade. A programação do evento 
contou com ações evangelísticas 
e com entrega de convites à 
população e com a presença do 
Pastor Rosalvo Jesus Marinho 
Filho de Salvador-BA, que mi-
nistrou a palavra de Deus, tendo 
como tema “Enquanto há tempo”, 
baseado no texto de João 9.4. 
Orem pela Alessandra que foi 
salva nas conferencias e por 
dois outros novos convertidos: 
Genilson e Adriana. Contatos 
pelo e-mail: lourinaldoalves@live.
com e pelo telefone: (82) 99162-
7984 (Claro).

Ordem e progresso
autoridade que os professores e professores 
tornaram-se agentes sociais de um partido ou de 
uma ideologia. A violência na escola, ainda que 
venha de casa, é resultado da falta de comando 
e punição exemplar para com os malfeitores. 

É impossível progredir em meio à divisão 
de classes e ao caos moral e cívico. Apesar 
do acesso que milhares de brasileiros tiveram 
aos cursos universitários desde 2003, mais da 
metade deles é reprovada em exames nacio-
nais de proficiência escolar, comprovando a 
péssima qualidade de ensino no Brasil. Não 
basta apenas abrir vagas nas universidades, 
mas é preciso investir na mão de obra peda-
gógica e na infraestrutura das escolas. Depois 
de 10 anos de crédito fácil, descobrimos que 
não existe almoço de graça. Mais da metade 
das famílias brasileiras está endividada e 
cerca de 11,5 milhões de brasileiros estão 
desempregados. A inflação oficial alcançou 
dois dígitos e, na prática, muitos alimentos 
e despesas fixas já ultrapassaram 30% de 
aumento.  Tudo isso é resultado de rombos 
nas contas públicas, dinheiro desviado, obras 
inacabadas e maquiagem contábil. Agora, o 
povo brasileiro irá pagar a conta através do 
aumento de impostos, serviços públicos de 
péssima qualidade, salários baixos e, infeliz-
mente, o desemprego. 

Não existe governo perfeito, mas existe go-
verno mais imperfeito que outros. Antes de esco-
lher um rei, Deus deu o seguinte conselho para 
o Seu povo: “Porás certamente sobre ti como 
rei aquele que escolher o SENHOR teu Deus; 
dentre teus irmãos porás rei sobre ti; não pode-
rás por homem estranho sobre ti, que não seja 
de teus irmãos” (Deuteronômio 17.15). Antes de 
eleger um representante, tenha certeza que se 
trata de uma pessoa honesta e conservadora. 
Isso não significa pastor ou evangélico, mas um 
cidadão que acredite nos preceitos invioláveis 
de família e religião. Colocar qualquer pessoa 
estranha aos nossos valores morais implicará 
em perseguição, injustiça e, principalmente, 
desordem e retrocesso. Sobretudo, oremos 
por nossos líderes políticos independente de 
seus partidos e ideologias (I Timóteo 2.1-4). 
Deus pode salvá-los e impor limites à maldade 
de todos eles. 

E depois da enésima 
volta o que o mundo 

tem a oferecer?
em casa e não encontraremos mais todas as 
pessoas que amamos ou não chegaremos em 
casa. E para onde vão ou vamos? Para onde 
você quer ir? É preciso muita fé para acreditar 
que nosso destino é apenas ficar girando em 
busca dos prazeres que o mundo oferece e 
chegar em lugar nenhum.

Chegou o tempo de Deus pra você, não 
importa o quanto os pecados podem ter te 
afastado do centro, o raio que foi dado veio 
para gerar em você uma constante, renovar o 
teu potencial e te trazer a oportunidade de ser 
o que é ou deveria ser.        

Nesse mundo, cujos caminhos que ele 
oferece são apenas circunferências, eu 
preciso lhe dizer que você precisa de uma 
fé “pi” vezes menor para se arrepender de 
tudo e hoje aceitar o raio que leva para a 
vida eterna. E hoje Jesus diz especialmente 
pra você: Eu sou o caminho, e a verdade e 
a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim 
(Jo 14.6). Que você o encontre e a partir 
Dele seja usado para encontrar todos que 
Ele deseja através de você. 

Fui salvo por Cristo através do trabalho 
de um missionário que implantava 
igrejas. Cresci em idade e na fé, ven-

do e ouvindo muitos missionários. A minha for-
mação teológica e ministerial teve participação 
de alguns missionários. Minha especialização 
foi em Missiologia com mestres e doutores que 
ensinavam e praticavam missões.

Fui chamado por Deus para ser um mis-
sionário quando ainda era um adolescente. 
Mais tarde participei da fundação de uma 
missão e da formação de homens e mulheres, 
muitos dos quais se tornaram missionários. 
Com isso, tive o privilégio de fazer parte de 
igrejas missionárias sobre as quais estavam 
as bênçãos de Deus.

Minha vida e ministério sempre estiveram 
saturados de atividades missionais e missio-
nárias. A maior parte do tempo, mesmo quan-
do estava pastoreando, meu envolvimento 
maior foi com missões e missionários. 

Por causa de missões conheci muitos 
lugares e a maioria dos meus contatos mi-
nisteriais devem-se aos trabalhos na obra 
missionária. Por isso, posso dizer de peito 
aberto que amo os missionários e as missões, 
pois sou missionário.

Ser missionário, na verdade, não é uma 
questão de escolha, mas de ser escolhido. Para 
todos nós há um mandato na grande comissão. 
A Igreja de Cristo, portanto, é missionária. Ela 
não tem opção. Não tem outra missão. 

Mas os dias são maus. A volta de Cristo 
está se aproximando e a tendência de muitos 
na Igreja é afastar-se da obra missionária. As 
igrejas locais precisam voltar a ser missionais 
para que a chama da vocação missionária se 
reacenda. Os pastores, muitos deles, estão se 
perdendo em afazeres diversos e afastando-se 
da simplicidade da missão dada por Cristo. 
A promessa da presença de Cristo conosco 
todos os dias até à consumação dos séculos 
está atrelada ao fato de estarmos atendendo o 
mandato da grande comissão. Por essa razão 
muitos afirmam não sentir a presença de Deus.

Se você está perdendo a visão missioná-
ria, pare e pense. Reveja seus conceitos e 
veja se está dentro do que o Senhor quer para 
Sua Igreja. Quem entende, aceita e atende o 
mandato de Cristo para ser testemunha e pre-
gar o evangelho, o mundo se transforma em 
campo missionário. Ao erguer os olhos, os que 
atendem ao apelo do Senhor se envolvem com 
pessoas e a prioridade passa a ser o Senhor.

Volte a ser um missionários no sentido 
primário da palavra. Você recebeu de Deus, 
no ato da salvação, o suficiente para realizar 
a missão. O que precisa agora é reconhecer 
isso e praticar a grande comissão orando, 
sustentando e indo. Nada além disso faz parte 
do trabalho da Igreja.

Ser 
missionário
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Em 1982 nasceu a 
segunda filha, Aline 
e em 1985 a caçula, 

Débora. De dezembro de 1983 
até janeiro de 1989, atuou na 
implantação da Igreja Batista 
Independente de Pontal SP. 
Na época, por um período de 
dois anos e meio teve o apoio 
do missionários estadunidense, 
Pr. Melvin Vaughn e por seis 
meses do missionário Pr. Phi-
lip Ronald Allen. Em Pontal foi 
construída a igreja que hoje é 
liderada pelo Pr. César Apare-
cido Rosa.

Em janeiro de 1989, depois 
de entregar o trabalho em Pon-
tal, Pr. Agenor foi para Pitan-
gueiras SP, de novo com apoio 
do missionário Kirk. Ali Agenor 
ficou até maio de 2013 e nasceu 
a Igreja Batista Independente de 
Pitangueiras. Foi nesse período 
de trabalho em Pitangueiras que 
se deu a sua ordenação pastoral 
em 1993.

Durante seu ministério junto 
com pastor Kirk, pastor Agenor 
teve como fruto, além das duas 
igrejas organizadas, a forma-
ção de cinco servos do Senhor 
que hoje são pastores e estão 
ativos no ministério: César 
Aparecido Rosa, Paulo Sérgio 
Nievas, Sebastião Pinheiro de 
Passos, José Tomásio e Josélio 
Alves.

Em 2013, Pr. Agenor entre-

“Ser Cristão é ter passado perdoado, 
presente abençoado e futuro garantido”.

(Ariovaldo Ramos)

No artigo anterior falamos sobre o pecado 
e hoje vamos tecer alguns comentários 
introdutórios sobre as suas consequências. 

As consequências do pecado foram sérias, extensas e 
devastadoras sobre os seres humanos, tanto em ter-
mos pessoais como sociais, atingindo ainda a terra e a 
natureza. Pregar sobre o pecado e as suas consequên-
cias é de fundamental importância para que possamos 
estar preparados sobre o que tem acontecido ao nosso 
redor nestes últimos tempos.

A Bíblia nos revela que Adão e Eva não somente 
perderam a presença do Espírito Santo, sua inocência 
e pureza, mas instantaneamente se alienaram de Deus. 
Eles se tornaram conscientes do pecado e convencidos 
disto pelo Espírito Santo. Sentiram vergonha perante 
Deus e um do outro. Imediatamente quiseram escon-
der-se de Deus Sua confiança e amor em Deus, e a 
liberdade da filiação divina, sofreram um trágico golpe.

Criados para serem habitados pelo Espírito Santo, 
eles estavam agora vazios, e este vazio ninguém, além 
de Deus poderia preencher. Criados para ter amizade 
e comunhão com Deus, eles agora sentiam medo de 
Sua presença. Liberdade, alegria e confiança foram 
substituídas por vergonha e medo. Pela primeira vez, 
eles experimentaram reprovação, condenação, mal-
dição e expulsão da presença do soberano Deus. No 
entanto, Deus os amava, mas não podia ter o mesmo 
relacionamento que tinha outrora com eles. Deus não 
poderia ser neutro ou deixar de reagir contra o pecado, 
e não podia contrariar Sua natureza santa Paulo diz que 
“se somos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira 
nenhuma pode negar-se a si mesmo” (II Tm 2.13).

Houve profundas consequências sociais e raciais. 
Quando aquele abençoado relacionamento com Deus 
foi perturbado, a presença sublime e santa de Deus foi 
perdida. Iniciada a era do pecado, o relacionamento 
de Adão e Eva e seus dependentes e descendentes 
só podia ter sido tumultuado. Houve assassinado entre 
os parentes mais próximos. Logo surgiu a poligamia 
e mais assassinatos, vingança e perversão sexual. A 
raça humana rapidamente se tornou tão pecaminosa 
quer Deus eliminou todos, menos oito pessoas, no 
julgamento em forma de dilúvio. A descrição de Deus 
para os seres humanos era: “...toda a imaginação dos 
pensamentos de seu coração era só má continua-
mente” (Gn. 6.5). Mais adiante lemos: “A terra, porém, 
estava corrompida diante a face de Deus; e encheu-se 
a terra de violência” (Gn 5.11).

Todos os problemas da civilização contemporânea 
remontam à influência corrupta e destrutiva do pecado 
e sua longa e trágica história: ódio, crime, destruição de 
lares, crueldade, abuso, pornografia, todas as formas 
de corrupção, imoralidade, violência e guerra que o 
pecado ocasiona. E o que devemos dizer a respeito 
da destruição do nosso globo, onde os campos se 
transformam em desertos, as águas dos rios e do 
oceano são poluídos, o ar que respiramos é contami-
nado, muitas das espécies de vida animal e aquática 
são extintas, e até a atmosfera que envolve a terra é 
colocada em perigo? O maravilhoso cosmo que Deus 
criou, tão adequado aos seres humanos, tornou-se um 
lugar de dor e conflito. “Porque sabemos que toda a 
criação geme e está juntamente com dores de parto 
até agora” (Rm. 8.22). Espera-se o dia da redenção 
de Deus alcance todas as vida (Is. 11.6-9). Então, não 
haverá mais maldade (Ap. 22.3). A lei da selva não mais 
prevalecerá. O poder determinará direitos e haverá 
harmonia e paz sob o reino eterno de Deus!

Há resultados trágicos do pecado para os seres 
humanos: a culpa é um deles. A culpa traz um senso 
de condenação, um senso de vergonha e remorso pelo 
pecado cometido, a consciência da alienação de Deus 
por causa do pecado. Mas a culpa não é só um sen-
timento. É uma realidade bíblica, porque o pecado se 
põe a Deus e as Escrituras enfatizam que cada pessoa 
é responsável por seus atos, cada pessoa de arcar com 
as consequências de suas escolhas e atos errôneos. Um 
cristão que teve seus pecados perdoados através do 
sacrifício de Jesus é um pecador salvo pela graça, mas 
nunca pode ser restaurado à inocência. Ele sempre será 
um pecador perdoado e libertado de seus pecados, mas 
a inocência e a virgindade espiritual, uma vez perdida, 
nunca podem ser restauradas. Continuaremos...   

ENCONTRO DE JOVENS
No dia 18 de junho acon-

tecerá um encontro de jovens 
na Igreja Batista Boas Novas 
em Sales Oliveira SP. Início 
da reunião: 19 horas. Jovens 
de todas as igrejas da região 
estão convidados. Confirmar 
presença de caravanas com 
o irmão Vandeir pelo telefone 
(17) 98119-1503 (WhatsApp).

RUMO AO R.S.

O pecado e suas 
consequências 

(2)

Iniciamos o mês pisando 
em um país totalmente dife-
rente do nosso Brasil - Os 
EUA. Foi um grande impacto 
em nossa vida, ver de perto 
o quanto os missionários 
amam o nosso povo e não 
amam apenas de palavras 
nem de língua, mas de fato e 
de verdade, como disse João 
em sua primeira carta. Na 
chegada encontramos o mis-
sionário Pr. Larry e sua espo-
sa D. Ruth prontos para nos 
servir. Participamos de um 
jantar na casa do Missionário 
Daniel Anderson, juntamente 
com outros missionários da 
BGFM. Foi um tempo muito 
bom de comunhão. Estivemos 
em uma reunião da missão e 
depois demos um testemunho 
de nosso ministério e desafio 
de chegar no Rio Grande do 
Sul, aqui no Brasil. Participa-
mos do banquete da missão 
BGFM e vimos o grande in-
teresse de alcançar o Brasil 
para Cristo. Iniciamos nossa 
grande jornada de dois me-
ses de visitas as igrejas com 
a missionária Ellen. Foi um 
período de muitas bênçãos. 
Nossa gratidão pela vida do 
Pr. Philip, Ellen que nos enco-
rajaram a fazer esta viagem. 
Gratidão pela vida daqueles 
que tem investido em nosso 
ministério, pois já termos 36% 
do nosso sustento. Para con-
tato com o Pr Hélio e Shirlei 
pelo e-mail: prhelioeshirlei@
bol.com.br.

AVELINO LOPES PI
A Igreja Batista Bíblica de 

Avelino Lopes, sob a lideran-
ça do missionário Pr. José An-
tonio Marques tem progredido 
para a glória do Senhor. Nos 
dias 26 a 29 de maio realizou 
as Conferências Missionárias 
deste ano tendo como pre-
letor o Pr. Manoel Fernando 
Cano, editor do Jornal Batista 
Bíblico. No dia 24 de maio, 
dois dias antes das confe-
rências, Pr. M<arques come-
morou 41 anos de ministério 
no campo piauiense. A igreja 
apoia 11 projetos missionários 
nos estados de Bahia, Piauí, 
Goiás, São Paulo e Ceará 
e tem planos de aumentar 
este número. Para contatos: 
Celular (89) 98118-6442. Por 
e-mail: joseantonio1947@
hotmail.com.br.

Família Almeida no Acre

gou a Igreja Batista Indepen-
dente de Pitangueiras para o 
Pr. Misael Firmino, ingressou 
na Missão Batista Interna-
cional Brasileira e montou 
um projeto missionário para 
Rio Branco AC onde já atu-
ava, pela AMI - Associação 
Missionária Independente, 

o missionário 
Pr. Ruy Mes-
sias, membro 
da Igreja de 
Pitangueiras.

Pr. Agenor 
com a esposa 
Maria chega-
ram em Rio 
Branco no dia 
primeiro de ju-
nho de 2013, 
onde está im-
plantando a 
Igreja Batista 
Nova Canaã 
num bairro de 
periferia con-
siderado zona 
ru ra l  deno -
minado Polo 
B e n f i c a .  O 
trabalhos está 

crescendo e os planos 
do missionário Pr. Agenor 
com sus esposa Maria é 
trabalhar na implantação 
de novas igrejas até que 
Cristo volte.

Para contatos por e-
-mail pastoragenorac@
hotmail.com.

Casal Com filhas e netas

Igreja Batista Nova Canaã

Continuação da página 1
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No culto de emancipação marcaram 
presença, além do Pr Ruy e Pr. 
Renato, os pastores Agenor Souza 

da Igreja Batista Nova Canaã, em Rio Branco 
AC e o Pr Damásio da Igreja Batista Canaã, 
em Rio Branco AC.

O trabalho do missionário Lorenzo já al-
cançou outros lugares e tem congregações em 
Buyuyo, com o obreiro Paulo Vargas Taraica. 
Fica a quatro horas de viagem ida e volta; em 
18 de Novembro com obreiros José e Deysi. 
Fica a oito horas de viagem ida e volta; em 
Planchon com o obreiro Fredy e Rosilda. Fica 
a três horas de viagem ida e volta.

Pastor Renato ficou na Bolívia do dia 19 
a 22 de maio e além de pregar no culto de 
emancipação da igrejas em Cobija, participou 
da viagem missionário na tríplice fronteira, 
visitando e pregando nas congregações.

Em Planchon há muitos novos convertidos 

A IBR Pirajussara teve seu início em 
1969, com a vinda dos EUA do 
casal de missionários Norman An-

tonio Nicklas e sua esposa Evelin. O trabalho 
começou nos lares de alguns irmãos oriundos 
da Bahia e no mesmo ano foi comprado o 
terreno e estabelecida uma congregação. No 
dia 18 de dezembro de 1971 foi organizada 
juridicamente como Primeira Igreja Batista 
Regular de Taboão da Serra. A Igreja teve 
como seu primeiro pastor brasileiro, Joel Azer, 
o qual teve como sucessor o Pastor Manoel 
Messias Dias Costa, que pastoreou a mesma 
até meados de 1992. 

Com sua saída a igreja ficou por um perí-
odo aproximado de um ano sem pastor. Em 

“O sábio nunca diz tudo o que pensa, 
mas pensa sempre tudo o que diz”.

(Aristóteles)

ROCHA ETERNA
A população carcerária no Brasil 

duplicou nos últimos dez anos. O 
Brasil tem atualmente 622.202 pre-
sos, ou seja, número superior ao da 
população da cidade de Aracaju. Os 
últimos dados são do levantamento 
Nacional de Informações Peniten-
ciárias. Desde o ano 2000, o Brasil 
ganhou 389,477 presos, um aumento 
de 167%, mas o número de vagas em 
presídios não acompanhou essa ex-
pansão, agravando as condições dos 
presidiários. A missão Rocha Eterna 
tem atualmente cinco missionários, 
para alcançar essas almas que a 
cada dia cresce absurdamente. Os 
presídios na região Nordeste, por 
semanas tem tido rebeliões e motins. 
Dezenas de presos foram mortos 
sem Cristo. O missionário João Hen-
rique, que preside a Rocha Eterna 
esteve recentemente, visitando o 
CDP de Ribeirão Preto, e muitos 
daqueles presos, estavam jogando 
futebol. Ao entrar no pavilhão, to-
dos imediatamente pararam o jogo 
e seus afazeres e olharam para o 
missionário aguardando o que iria 
fazer. João levantou a voz, e disse 
que tinha boas novas para todos: o 
Evangelho de Jesus Cristo. Muitos 
presos pararam para ouvir a prega-
ção do Evangelho. Eram homens 
sedentos do evangelho. No final da 
mensagem 26 homens dobraram os 
seus joelhos entregando suas vidas 
ao Senhor Jesus Cristo. É necessá-
rio mais evangelistas nos presídios. 
Contatos com o Ministério Rocha 
Eterna: ministeriorochaeterna@
aol.com. O site da missão é: www.
rochaeternaroapm.com 

TRIBO APINAJÉ

CONGRESSO INTERNACIONAL
Nos dias 6 a 8 de janeiro de 2017 acon-

tecerá em Gramado/Canela RS o 23º Con-
gresso Bíblico Internacional. O tema será “Na 
Casa do Pai” e os preletores, Erich e Sonia 
Maag e Reinhold Federolf. Para saber mais 
e fazer a inscrição: www.Virtuosa.com.br. 
Contatos com Ione Haake por e-mail: ione@
virtuosa.com.br ou pelos telefones (51) 3266-
1174 e (51) 8413-4506.

XXIII CONGRESSO
A CBBN – Comunhão Batista Bíblica 

Nacional está realizando do período de 11 a 
15 de julho de 2016 o XXIII Congresso em 
Caraguatatuba no Hotel Mar. Para fazer a 
sua inscrição, enquanto houver vagas: www.
cbbn.org.br.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
Dias 27 a 30 de 

maio a Igreja Ba-
tista Independen-
te de Parque São 
Sebastião em Ri-
beirão Preto, lide-
rada pelo Pr. Má-
rio Baio realizou 
sua Conferência 
Missionária Anu-
al. O preletor foi 
o missionário da 
AMI em Pedregu-
lho, enviado pela 
Segunda Igreja 
Batista Independente de Ribeirão Preto SP, 
Pr. Armando Castelan. Os objetivos foram 
alcançados para a glória de Deus. Na foto 
os pastores Armando e Mário.

ADOLESCENTES
Nos dia 13 a 15 de julho acontecerá o 

Primeiro Acampa Teens para Adolescentes 
na região Nordeste do Estado de São. O 
local é a Chácara EVE em Morro Agudo SP 
e o custo de R$ 70,00 por participante de 9 
a 14 anos. As vagas são limitadas e serão 
aceitos os que primeiro se inscreverem. O 
tema é: “Caça ao Tesouro”. Para saber mais 
e se inscrever entre em contato com Priscila 
pelo telefone (16) 99145-3985 (WhatsApp 
Claro). Realização das igrejas: Batista do 
Calvário de Morro Agudo e Batista da Vitória 
de Batatais SP.

MÊS DA FAMÍLIA
No mês de maio a Igreja Batista Bíblica 

em São Lourenço do Oeste, liderada pelo Pr. 
Márcio Trindade, dedica todos os cultos à fa-
mília com mensagens e estudos pertinentes. 
No domingo, dia 8, Dia das Mães, realizou 
um culto especial tendo como pregador o Pr. 
Carlos A. Moraes, Coordenado de Missões 
da AMI. Na ocasião, pastor Carlos visitava 
aquela região para concretização de um 
Projeto Missionário.

22º ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Central de Dourados MS 

liderada pelos pastores Hudson e Amílcar 
comemora seu 22º Aniversário de Funda-
ção realizando uma série de conferências 
nos dias 3 a 5 de junho do corrente ano. 
O tema da conferência é: “A Iminência do 
Arrebatamento” e o preletor o missionário 
aos judeus, Diretor de Amigos de Sião, Pr. 
Alexandre Bezerra Dutra de São Paulo SP.

O missionário da MNTB, Pr. 
Rogério Inácio, trabalhando com o 
povo Apinajé concluiu o trabalho de 
análise cultural, e tem muita pesquisa 
para fazer, mas está batalhando no 
estudo da língua, pois falta muito 
para alcançar o nível para ensinar 
na língua. No início de junho é ne-
cessário mudar a cobertura da casa 
de reunião. Tirar a palha e colocar 
Brasilit. Orem pela saúde do Pr. Ro-
gério que teve chicungunha e pela 
Isis que está em tratamento médico. 
Suzana e Calebe vão bem.

CAFHOME
O último CAFHOME aconteceu 

no dia 21 de maio na Igreja Batista 
Regular do Jardim Eldorado no dia 
21. O tema foi “MORDOMIA FINAN-
CEIRA” com o Pr. Pedro Evaristo. 
O próximo será no dia 18 de junho 
de 2016, na Igreja Batista das Boas 
Novas em Campinas SP na Avenida 
Arymana, 754 no Parque Dom Pedro. 
Contatos pelo telefone: (19) 3224-
0507. O tema será “MORDOMIA DO 
TEMPO”, tendo como preletor o Pr. 
Almir. Os próximos encontros serão: 
20/08 na IBR Jardim Oriental com 
o tema “Mordomia dos Talentos”; 
08/10 na IBR de Cubatão com o tema 
“Mordomia dos Talentos” e 26/11 na 
IBR Esperança de Vila mariana com 
os temas “Mordomia do Amor” e 
“Mordomia da Graça”.

e em breve terá início a construção da igreja, 
pois já ganharam um terreno. Em 18 de No-
vembro foi realizado um casamento de dois 
casais nos dias 20 e 21: Fidel e Lilian, Antônio 
e Lucila. Eles se converteram e decidiram viver 
uma nova vida em Cristo e, com lágrimas nos 
olhos obedeceram a Deus, no casamento. 
Foram momentos muito emotivos, pois logo 
após o casamento decidiram dar o passo do 
batismo. No total sete novos irmãos foram 
batizados.

Em Buyuyo a igreja tem alvos de fazer 
missões e alcançar com o evangelho as comu-
nidades circunvizinhas. A cada 15 dias ajudam 
as congregações 18 de novembro e Planchon, 
na pregação da palavra.

Para contatos com o missionário Pr Loren-
zo, use o e-mail: lauratipo@hotmail.com. Os 
telefones são dois: 0021(591)72921910 (Da 
Bolívia) e (68) 9969-5360 (Do Brasil).

dezembro de 1993, após sua formatura no 
Seminário Batista Regular do Sul, assumiu 
o pastorado da mesma o Pr João Batista de 
Rezende, que permanece até hoje. Desde 
junho de 2013 está cooperando no minis-
tério com os jovens, o Pr. Jonatas Teixeira 
Rodrigues. 

Para contatos: Igreja Batista Pirajussara - 
Estrada Kizaemon Takeuti, 2711 - Parque São 
Joaquim CEP 06775-003 Taboão da Serra - SP. 
Para saber mais:

E-mail. batistapirajussara@gmail.com; 
telefones: Igreja (11) 4137-0855; 
Sede Campestre (11) 4661-4362. 
www.batistapirajussara.com. Por 

e-mail: batistapirajussara@gmail.com.

Imposição de mãos Pastores da igreja

Organização da Igreja 
em Cobija, Bolívia

Continuação da página 1
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“Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, 
definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo”

(C.S. Lewis)

KAXINAWÁS
O missionário Pr. André Moreira 

e sua família, trabalhando com o 
povo Kaxinawá no Alto Rio Purus, 
esteve em Manaus AM para parti-
cipar de uma reunião com a MNTB, 
sua missão, e para levar a filha 
Duda, que está no lar para os filhos 
de missionários em Puraquequara. 
No dia 4 de junho retornam para 
Rio Branco AC. O processo de 
aprendizado do idioma e cultura dos 
Kaxinawás está progredindo, e neste 
ano o povo sofreu muito com essa 
onda de gripe que está atingindo 
quase todo o nosso país. Pelo fato 
de irem muito a cidade, pegam estes 
vírus e depois trazem para a aldeia, 
com isso muitos adultos e crianças 
ficaram doentes, inclusive já houve 
algumas mortes por este motivo. 
Continuem orando pela equipe. 
Adriano e Tâmara estão bem. Tâma-
ra que é dentista, está animada para 
começar o atendimento odontológico 
com os indígenas e ribeirinhos. 
Henrique e Raquel, também estão 
bem, e com uma saída prevista 
para a Bahia, onde acompanharão 
o pai de Henrique (Sr. Ivânio) que 
está com câncer. O trabalho com 
os ribeirinhos está indo bem. Aos 
domingos estudos bíblicos com eles 
e com muitas crianças. Orem pelo 
Pr. André, Marlete, Duda e Ester. 
E-mail: andre.moreira@mntb.org.br.

MACHALI - CHILE

Os netos de Abraão foram para o Egito e lá se 
multiplicaram, anos depois da morte de José 
novos faraós oprimiram os israelitas. A es-

cravidão era violenta... Trabalhavam debaixo do chicote, 
sob mão de ferro e a produção era debaixo da chibata. A 
situação chegou a tal ponto que o faraó mandou matar as 
crianças do sexo masculino porque a população escrava 
havia crescido muito. Os egípcios, temiam que os servos 
se tornassem em maior número e mandaram jogar as 
crianças no rio Nilo. Foi nessa época que nasceu Moises. 

Ao se tornar adulto, o líder hebreu irá comandar as 
hostes na batalha épica que irá marcar profundamente 
a cultura judaica, a tal ponto de iniciar o calendário a 
partir do Êxodo (nome do segundo livro da Bíblia) para 
Canaã. Não era meramente uma guerra entre Moisés e 
o faraó... As armas dessa guerra não eram de material 
bélico. Tanto os egípcios eram oprimidos por divindades 
cruéis, como escravizavam Israel. A libertação desse 
povo é uma amostra de um outra guerra que acontece 
no plano espiritual. A guerra de Moisés contra faraó 
aponta para outra batalha e nós também, de certa ma-
neira vivemos numa guerra – guerra espiritual. A. W. 
Tozer disse muito bem: “Não estamos num parque de 
diversões, mas num campo de batalha.”

Iniciam-se as 10 pragas. Você já deve ter ouvido falar 
das 10 pragas do Egito. Uma batalha com 10 rounds... Faraó 
já tinha endurecido o coração para não deixar o povo ir. Por 
quê? Porque era mão de obra barata. Porque o Egito era a 
maior potência da época. As pragas foram manifestações de 
juízo. Deus estava julgando as principais divindades, crença 
dos egípcios e libertando o seu povo. Deus estava humi-
lhando essas divindades, expondo que era ridículo servir 
a esses deuses que nada poderiam fazer contra o criador.

As quatro propostas de Faraó mostram para nós, 
ainda hoje, a importância de não darmos trégua para o 
mal em nossa batalha espiritual.

Primeira proposta de faraó (Êxodo 8.25-26): Adorem 
a Deus nessa terra. Adorem a Deus aqui em suas casas. 
Vocês não precisam ir para um local no deserto. Fiquem 
por aqui em suas casas. Aplicação para hoje: Para que ir à 
Igreja adorar? Fique por aqui, em sua casa, vamos assistir 
aos cultos pela TV. Ninguém precisa de igreja, ou ir à igreja.

Segunda proposta (Êxodo 8.28): Não vão muito 
longe, orem também por mim. Vocês não precisam ir 
muito longe, fiquem na região. Ele se apresenta simpá-
tico, interessado na fé, finge carência: “orem também 
por mim.” Nas entrelinhas:  Eu sou gospel, vocês são 
gospel? Vamos fazer um bem bolado... Para nossa 
ALEGRIA! O que isso nos parece hoje em dia? Não 
se envolvam muito com a vida espiritual. Fiquem perto 
do mundo (Egito é símbolo do Mundo, da velha vida). 
Calma! Não fiquem muito ligados à igreja... Não vão 
longe, não mergulhem muito com Bíblia, não precisa ir 
todo domingo aos cultos ou se ligar num pequeno grupo. 
Esse é o cristianismo meia boca, diet, leva-se na barriga.

Terceira proposta (êxodo 10.8-11): Vão somente 
os homens, os adultos, as crianças fiquem aqui. Esse 
negócio de adorar a Deus é para vocês, os mais antigos, 
os adultos. As crianças vão ficar aqui... Há estratégias, 
planos diabólicos para nos separar das nossas crianças 
e separá-las do Senhor. Vou citar algumas situações: 
Filmes com magia, erotismo e homossexualismo (libe-
rados a partir de 12 anos), literatura esotérica (Harry 
Poter e afins), sexualidade precoce, cantores e atrizes 
devassos são heróis dos nossos adolescentes. Para 
faraó interessava manter as crianças, pois poderiam 
escravizá-las aos seus deuses e mantê-las escravas.

Quarta proposta (Êxodo 10.24-26): Podem ir, mas 
deixem os vossos rebanhos e vosso gado. Faraó sabe 
que está perdendo, ele quer segurar alguma coisa. “Po-
dem adorar a Deus, mas deixem o dinheiro de vocês aqui 
no mundo”. Algumas pessoas vão a igreja para adorar 
mas não contribuem. Aceitaram o conselho de faraó. 
Se a sua conversão não incluir sua renda, você ainda 
está no Egito, na velha vida. Todas as coisas contribuem 
para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quantas 
pessoas contribuem para o bem da sua igreja? Quantos 
são fiéis em darem a Deus o que é de Deus?

Qual a conclusão a que chegamos? Ainda bem que 
Moisés não arredou o pé, não aceitou os termos do faraó. 
Ele corajosamente disse que levariam tudo: Nossos velhos, 
nossas esposas, nossas crianças e o gado irão servir ao 
Senhor, “nem uma unha ficará no Egito”. É necessário que 
o cristão tenha discernimento para perceber a sutileza das 
propostas “interessantes” do diabo a fim de desmascará-las. 
Infelizmente, muitos querem o melhor dos dois mundos, um 
pé na igreja (Nova Canaã) e um pé no Egito (mundanismo). 
Ser cristão é deixar o Egito, é romper e não deixar nada lá, 
nenhum vínculo com a velha vida. Ser cristão é abandonar 
os ídolos e servir ao Deus vivo e verdadeiro com a nossa 
família e nossos bens rumo a Canaã celestial.

No Rio Grande do Sul há cerca 
de 400 cidades sem a presen-
ça de igrejas conservadoras 

de posição fundamentalista. Na região 
Celeiro temos 21 pequenos municípios 
que precisam ser alcançados. São eles: 
Barra do Guarita (2.969), Bom Progres-
so (2.441), Braga (2.826), Campo Novo 
(5.581), Chiapetta (4.078), Coronel Bicaco 
(7.873), Crissiumal (14.726), Derrubadas 
(3.378), Esperança do Sul (3.445), Hu-
maitá (4.923), Inhacorá (2.290), Miraguaí 
(4.869), Redentora (9.600), Santo Augusto 
(13.622), São Martinho (5.853), São Va-
lério do Sul (2.635), Sede Nova (2.968), 
Tenente Portela (13.906), Tiradentes do 
Sul (6.928), Três Passos (23.467) e Vista 
Gaúcha (2.713). Há também na região dois 
povos indígenas. Os guaranis mbya com 
uma população de 600 pessoas e os kain-
gangs com cerca de 8.000. Em toda essa 
região pontilhada de pequenos municípios 
totalizando 120.091 habitantes, fora os 
indígenas, é não há presença de nenhuma 
igreja de posição batista fundamentalista.

Por essa razão, o missionário Isaias 
Batista Gonçalves Vieira, com sua esposa 
Geni Elma Nunes Brito Vieira e os filhos 
Hasta Gabrielly, Hane Isabelly e Matheus 
Filiphe foram para aquela região comis-
sionados pelo Senhor para evangelizar e 
edificar igrejas.

O casal ingressou na MNTB em abril 
de 2009 para trabalhar com o povo Gua-
rani na aldeia do Passo Feio na cidade 
de Planalto RS. Ficaram ali até agosto de 
2010 com muitos frutos. Depois de várias 
sondagens para decidir em qual aldeia 
iriam estabelecer o trabalho, o Senhor os 
orientou para aldeia Guarita nos Municí-
pios de Redentora, Miraguaí e Erval Seco, 
onde existem duas aldeias guarani e uma 
kaingang. Assim, chegaram à cidade de 
Redentora, Noroeste do Rio Grande do Sul 
em setembro de 2010 e em janeiro de 2011 
depois da construção da casa mudaram-se 
para a localidade da Linha Manica onde 
residem até o momento.

Pr. Isaias ficou filiado à MNTB até 
dezembro de 2012 colhendo mais de 150 
páginas de material cultural e estudando 
a língua. Começou o evangelismo com os 
vizinhos e fazia programações e retiros 
espirituais com os jovens e adultos. Mas 
acabou ficando sem missão, pois na sua 
estratégia pretendia alcançar, além dos 
guaranis, as populações rurais da região 
de Redentora. Assim, de 2013 até hoje, 
está sem missão, mas com o apoio de sua 
igreja enviadora, a Igreja Batista Bíblica 
Ebenézer de Vitória da Conquista BA. 

Foi quando, na busca de apoio, Pr. 
Isaias chegou à AMI - Associação Missio-
nária Independente que decidiu trazê-lo 
para o seu quadro de missionários, pos-
sibilitando a continuidade do projeto que 
ficou denominado: “Gaúchos para Cristo 
da Região Celeiro”. 

Atualmente há alguns irmãos batiza-
dos, um grupo de crianças que frequentam 
os cultos, além da realização do Projeto 
EDUCAR PARA CRESCER todos os sá-
bados, alcançando crianças em diversas 
faixas etárias através do ensino bíblico. 

O renascimento 
das propostas 

de Faraó

O missionário Pr. Valtair e fa-
mília completou dois anos de vida 
e ministério no Chile. A família está 
adaptada. O relacionamento com as 
duas igrejas batistas em Rancagua, 
buscando de alguma maneira auxiliar 
seus pastores (e aprender com eles!) 
vai bem. A plantação da escola bíblica 
em Machali e a evangelização e dis-
cipulado por esta região é promissor. 
No momento a Iglesia Bautista Misio-
nera de Rancagua, responsável pelo 
visto da família no país, passará por 
algumas mudanças, entre elas; sua 
localização e a viagem do Pr. Alejan-
dro e família, que estarão nos EUA 
de julho a dezembro. Como foi com 
a Igreja Batista de Galilea (Pr. Jomar), 
foi pedido a nossa ajuda neste período 
de ausência também. Em seguida 
acontecerá a ida para Machali.

PROJETO PORTUGAL
O missionário Jovito Donizeti Nu-

nes e família, trabalhando em Torres 
Vedras, Portugal iniciou em Agualva-
-Cacém e em Parede-Cascais novos 
grupos de estudo bíblico que atende 
novos e velhos irmãos na fé de Fer-
não Ferro e Casalinhos de Alfaiata 
simultaneamente. A filha Daniela 
está noiva desde outubro de 2015 
e preparando-se para o casamento. 
Pr. Jovito e sua família, Cristina, 
Gabriel e Daniela são gratos a Deus 
pelos mantenedores aqui no Brasil. 
Para contatos use o e-mail: cgdjovi-
tonunes@gmail.com e os telefones: 
00351 261 40 5898; Celular: 00351 
925 182 622. Correspondência para:   
Apartado 160 - Código Postal: 2564-
910 - Torres Vedras - Portugal

Os frutos já estão sendo colhidos para a 
glória do Senhor. Esse projeto faz parte 
dos trabalhos da esposa do pastor Isaias, 
irmã Geni, que desde os tempos de sol-
teira sonhava com tal empreendimento 
evangelístico. 

O trabalho já está iniciado, mas há 
necessidade para o missionário completar 
seu sustento. Para tanto, está se preparan-
do para visitar as igrejas em todo o Brasil e 
apresentar-se para relatar o que o Senhor 
tem feito e o que poderá ser feito daqui 
para frente.

Isaías converteu-se em 1995 e foi ba-
tizado em 1997 pelos missionários Davi e 
Timóteo. Por várias vezes Deus falou ao 
seu coração chamando-o para dedicar-se 
integralmente no ministério. Depois de 
falar-lhe várias vezes chamando atenção, 
aconteceu uma fala final. Isaias trabalhava 
na Alta Tensão tentando juntar dinheiro 
para ir para o Seminário quando no ano 
1998 no dia18 de novembro após ter toma-
do uma descarga elétrica de 22.000 volts, 
decidiu ingressar na obra missionária. Foi 
para o Instituto Bíblico Peniel, em Jacutinga 
MG e ali se preparou para servir ao Senhor 
na obra missionária.

No mês de maio de 2016 concretizou-
-se a filiação da Família Vieira no quadro de 
missionários da AMI. Depois de um proces-
so para acerto do “Projeto Gaúchos para 
Cristo na Região Celeiro”, o último detalhe 
foi a visita ao campo feita pelo Presidente, 
Pr. Renato Sá Barreto Neto e o Coordena-
dor de Missões, Pr Carlos Alberto Moraes 
no dia 6 de maio. A visita para conhecer o 
campo e fazer a entrevista pessoal com o 
missionário teve a companhia dos irmãos, 
Pr. Márcio Trindade e Jair Rissi da Igreja 
Batista Bíblica em São Lourenço do Oeste 
SC. Essa igreja estará dando cobertura 
espiritual ao trabalho do missionário Isaias 
devido à distância da sua igreja enviadora.

Contatos: 
E-mail: isaiasegeni@gmail.com; 

Facebook:  Pr IsaiasVieira;
WhatsApp: (55) 9905-3881 - 

(55) 8442-3941 (OI) - 
(55) 8153-6070 (TIM)

Pr. Isaias Batista Gonçalves Vieira 
Vila São João, s/n, 

CEP 98550-000 - Redentora-RS

Gaúchos para Cristo 
da Região Celeiro

Família Vieira
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 “As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar nossas 
palavras, mas não têm defesas contra as nossas orações”.

(Charles Swindoll)

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

DICAS DE LEITURA 

ARAURE
Já é do conhecimento dos irmãos a 

situação política e econômica que vive a 
Venezuela. A vida aqui está cada vez mais 
difícil. A escassez tem aumentado, e se não 
fosse suficiente as poucas coisas que são 
encontradas estão muito caras. E muitas 
coisas são conseguidas através de trocas. 
Por exemplo, se você precisa de óleo e 
alguém tem creme dental, poderão trocar. 
Tristemente a pobreza tem aumentado. Três 
quilos de carne é o dinheiro de um salário. 
O Que ganha a maioria dos trabalhadores 
venezuelanos. Situação desesperadora. 
Também os serviços públicos estão cada 
vez pior. As instituições trabalham de se-
gunda a quinta. E algumas só três dias por 
semana, porque o racionamento de luz dura 
até quatro horas em alguns setores. Graças 
a Deus onde moramos, e onde está a igreja 
é zona militar e hospitalar. E dificilmente 
ficamos sem luz. O serviço de telefonia está 
limitado às chamadas nacionais. Nossa 
comunicação com o mundo fora é através 
da internet. Manter um veículo está quase 
impossível. Nossa oração é que Deus nos 
ajude para que as coisas durem o máximo. 
Recentemente tivemos uma prova difícil na 
igreja. Satanás tratou de estorvar-nos. Mas 
nosso Deus é grande e fiel. Ele nos tem 
dado a fortaleza para vencer. Tivemos uma 
conferência missionária em abril. Esteve 
conosco os missionários Ricardo e Rita 
Mafra. Fomos muito abençoados com a 
presença dos irmãos. As aulas no instituto 
bíblico continuam. E o evangelismo semanal 
também. O Senhor nos abriu uma porta para 
semanalmente pregar na base do exército. 
Três soldados foram salvos. E a igreja vai 
crescendo em meio as tribulações. A vocês 
que sempre estão sempre lembrando de nós 
e da obra do Senhor, nossa sincera gratidão. 
Que o Senhor continue a abençoar o seu 
povo em glória por Cristo Jesus. Pr. Aguinal-
do V. Ferreira, Rita, Joyce, Julia, Juan Pedro.

FAMÍLIA ALENCAR

ENCICLOPÉDIA HISTÓRICO
TEOLÓGICA DA IGREJA CRISTÃ

Walter A. Elwell - Editor
Vida Nova

www.vidanova.com.br
Uma obra de referência com inúmeras informações consi-

deradas fundamentais para o entendimento dos mais diversos 
temas. Além de proporcionar informações fundamentais, a 
grande vantagem da Enciclopédia é a qualidade dos autores 

A corrupção vergonhosa que nos consome tem 
feito o Brasil marcar presença em diferentes 
noticiários internacionais. Mas recentemente 

nossa presença no conhecidíssimo Los Angeles Times foi 
motivada por uma outra razão: a ação das autoridades sa-
nitárias brasileiras, que estão interceptando inúmeras caixas 
de cytotec, antes que cheguem ao seu destino. O cytotec é 
o nome de fantasia da droga misoprostol, conhecida por seu 
alto grau de eficiência no processo abortivo. Uma vez que 
o aborto é permitido no Brasil apenas em casos extremos 
e regulamentados por lei, a comercialização do cytotec é 
proibida, e as autoridades devem, sob força da lei, destruir 
todas as caixas que são enviadas para o território nacional.  

A notícia do jornal americano tentou denunciar um grave 
problema ético no nosso país: a violação das encomendas 
enviadas por uma entidade feminista do Canadá, que existe 
para ajudar mulheres em países pobres, que desejam exer-
cer a liberdade de matar seus filhos antes de nascerem. A 
representante da “entidade beneficente” estava realmente 
desapontada, porque o confisco do medicamento assassino 
tem causado frustração às mulheres mais pobres, que espe-
ravam pela almejada “assistência humanitária”.  

Reconheço que Deus, na sua bondade e providência, 
nem sempre entendida por nós, usa as nossas carências 
para nos ensinar grandes lições e nos livrar de males. Mas 
confesso que fiquei surpreso ao ver a mão de Deus usando 
a pobreza de algumas mães, para salvar vidas de muitos 
filhos. Realmente, Deus não vê como vê o homem. E quando 
o assunto em pauta são bens materiais, a discrepância se 
torna ainda mais patente.

Infelizmente temos a tendência mundana de achar que 
o nosso sossego seria muito maior se tivéssemos mais. Não 
é o que vemos, por exemplo, no caso das grávidas pobres. 
Exatamente por estarem desprovidas materialmente, e por 
estarem frustradas pela ação das autoridades, estão sendo 
poupadas de crimes de sangue. Se tais mulheres tivessem 
uma condição material mais favorável, muito provavelmente 
perderiam a bênção do doce sono dos pobres... “Doce é o 
sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito; mas a 
fartura do rico não o deixa dormir” (Eclesiastes 5.12). 

A Palavra de Deus nos ensina quão danosa pode ser 
a fascinação das riquezas. Na parábola do Semeador, as 
riquezas competem com a Semente da Palavra, impedindo-a 
que venha a frutificar para a vida eterna: “... mas os cuidados 
do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, 
concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera” 
(Marcos 4.19).  

É sempre impactante pensar no diálogo entre Jesus e 
o jovem rico. O jovem chegou perguntando o que poderia 
fazer para ganhar a vida eterna. Entretanto, a sua aparente 
disposição se evaporou, quando o SENHOR lhe apresentou 
a necessidade de se livrar da idolatria das riquezas: “Só uma 
coisa te falta: Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e 
terás um tesouro no céu; então, vem e segue-me” (Marcos 
10.21).  Mas a tristeza do jovem não foi maior do que o es-
panto dos discípulos, quando o SENHOR lhes disse: “Quão 
dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas!” 
(Marcos 10.23). Como assim? Não era a riqueza um sinal 
da bênção de Deus? A condição de vida do jovem rico era 
o “sonho de consumo” dos discípulos. O que mais alguém 
poderia desejar? Os discípulos ainda não tinham entendido 
que as riquezas deste mundo podem comprometer os te-
souros celestes. Como antes o SENHOR havia ensinado, 
“ninguém pode servir a dois senhores.” Por isso, a melhor 
condição em que podemos nos encontrar é aquela em que 
nada nos sobra na vida, exceto Deus. O grande problema 
dos nossos dias, que está na base de todos os males que 
destroem a sociedade hoje, é o sonho da independência. 
Queremos ser livres para ir e vir, sem ter que dar satisfação a 
ninguém, nem mesmo a Deus. Essa é a doutrina que fomenta 
o materialismo e as demais mazelas que nascem dele. As 
riquezas materiais são fascinantes, porque nos dão a falsa 
sensação de que tudo se resolve com dinheiro. 

O conhecido médico Dráuzio Varela, defensor do aborto, 
fundamenta sua defesa no seguinte pensamento: “Ninguém 
pode dizer o que os outros devem fazer. Cada um deve ter 
liberdade de agir por si mesmo”. A tese parece plausível, 
apenas se tirarmos da equação o Deus Criador e SENHOR. 
Realmente, se Deus não existe, tudo é permitido, inclusive 
o assassinato de crianças indefesas que são “herança do 
SENHOR”. Vemos, assim, o quão danoso é o pensamento de 
que ninguém hoje, ao falar, pode lançar mão da autoridade 
da Palavra de Deus. Se Deus não fala por Sua Palavra, cada 
um é dono de si mesmo. 

As feministas do Canadá e da Europa estão iradas por 
causa da condição material limitante de grávidas pobres do 
Brasil. Eu estou feliz com esse fato. Prefiro um pobre vivo a 
um rico morto. Se é a pobreza que vai impedir o holocausto 
dos inocentes, que Deus nos mantenha sempre pobres. Não 
tem problema ser parte do mundo pobre, onde as mulheres 
não desfrutam da sofisticada liberdade de matar seus filhos 
por puro capricho.

A Riqueza 
da pobreza

“Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, 
quer muito; mas a fartura do rico não o deixa dormir” 

(Eclesiastes 5.12).

responsáveis pelas informações. São mais de duzentos renomados eruditos 
que escreveram sobre os diversos temas de sua especialidade. 

RECOLHENDO OS PEDAÇOS
Lou Priolo

Editora Batista Regular
www.editorabatostaregular.com.br

Quando um relacionamento amoroso acaba, pode causar 
estragos na vida e nas emoções de todos os envolvidos. Sua 
dor pode ser ainda pior se você não queria o fim do relacio-
namento. Você pode se perguntar: “Será que a dor em meu 
coração nunca vai acabar?” De acordo com Lou Priolo, a res-
posta é sim. A verdadeira cura vem do Único que nunca te abandonará: Cristo! 

AS CARTAS PASTORAIS
Norbert Lieth
Chamada da Meia Noite
www.chamada.com.br

Pode uma pessoa, individualmente, liderar uma igreja local? 
Para ser presbítero, é necessário ser casado? As mulheres 
podem usar adornos? Para que uma mulher seja salva, é ne-
cessário que ela gere filhos? Como lidar com seitas na igreja? 
De modo fácil e prático, o autor analisa as afirmações das duas 

Cartas a Timóteo e da Carta a Tito, apontando para aquilo que o Espírito Santo 
considera importante para as igrejas do Deus Vivo.

O missionário, Pr. Wesley Alencar do 
Projeto Brasil-Portugal visitou até o final de 
abril 63 igrejas. Os planos são de implantar 
igrejas na região Norte de Portugal. Mas 
a entrada no país será através de Lisboa, 
capital, para em seguida, rumarem para o 
Norte. O motivo desta nova estratégia tem 
se desenhado através de uma parceria com 
um grupo de Igrejas Batistas - fundadas 
pela ABWE em Portugal, a Associação dos 
Batistas para Evangelização Mundial - uma 
agência missionária que já tem trabalhado 
em parceria com a Missão Maranata aqui 
mesmo no Brasil, bem como no Gâmbia e 
em Cabo Verde - África. Neste sentido, o 
missionário tem conversado com alguns 
pastores destas igrejas, que por sua vez o 
convidaram a estar em Portugal em Outubro 
deste ano por 15 dias para trabalhar juntos 
na definição desta parceria missionária 
no campo português. Os planos tem sido 
de estar em a partir deste ano, porém, o 
Senhor graciosamente tem mostrado que 
há um trabalho muito importante a ser feito 
aqui no Brasil: buscar mais obreiros para 
servi-Lo em Portugal. Entre os possíveis 
candidatos estão os pastores Adil Bispo 
dos Reis (Salvador - BA) e André Pinto 
(Simões Filho - BA) e suas famílias. Deus 
tem movido estes irmãos a irem a Lisboa 
nesta viagem de Outubro e o seu propósito 
é sondar o campo português e buscar em 
Deus confirmação para irem em equipe. 
Estejam orando.
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“Irmãos, se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer nossa 
alma quanto o somos na de cuidar de nossos interesses pessoais, 

constituiríamos uma ameaça para o diabo”. 
(Leonard Ravenhill)

MOÇAMBIQUE
A missionária Rosângela da 

Silva Feitosa servindo a Deus 
em Maputo, Moçambique, está 
envolvida em tantas atividades 
que o tempo para ela passa rápido 
demais. Comemorações, evangeli-
zação, discipulado de mulheres e 
crianças e muito tempo investido 
na preparação dos materiais ade-
quados. Há também um trabalho 
especial com as moças e outro 
com idosos. Para contatos com a 
missionária pelo Facebook: https://
www.facebook.com/missrosange-
lafeitosa; WhatsApp:  258 84 614 
3334 Skype: missrofeitosa; E-mail: 
missrosangelafeitosa@gmail.com. 

BURITIRAMA BA

Nos nossos dias uma discussão que tem vindo 
à tona é se o cristão deve ou não manifestar 
a sua opinião quanto às decisões dos gover-

nantes, quanto a forma de governo e as ideologias que 
intentam incutir em nossa sociedade usando para isso a 
máquina governamental, sustentada por impostos que 
todos nós pagamos.

Sobre isso, recentemente ouvi um pregador basear-
-se em I Pedro para defender o ponto de vista de que o 
cristão deveria suportar as atrocidades dos governos com 
humildade. Na sua argumentação humildade revestia-se 
do sentido de passividade ante aos descalabros dos gover-
nantes. E segundo ele o cristão deveria agir assim porque 
é santo, separado e deve se sujeitar a toda ordenação 
humana, mostrando a sua conduta exemplar, mas sem 
emitir juízo de valores quanto a conduta das autoridades. 
Ele usou I Pd.2.17,18 para justificar a omissão do crente 
ante as injustiças praticadas por um governo.

Porém, eu creio que trazer I Pedro para o nosso 
contexto, a fim ensinar que o crente deva ter uma atitude 
passiva ante a corrupção do governo não seja uma ex-
pressão de humildade, de espiritualidade. Isso pode até 
ser uma forma de querer justificar a covardia, o medo da 
perseguição. E digo isso porque Pedro não viveu num 
contexto de democracia. Não lhe foi dado o direito de 
se expressar quanto ao que julgava ser justo ou não. Se 
tivéssemos que nos calar ante as práticas ilícitas de um 
governo que nós, crentes em Jesus, ajudamos a escolher, 
deveríamos então, nem se quer usar o direito do voto (que 
na verdade é um dever) e também não deveríamos nos 
alistar para o serviço militar.

Sem deixar de priorizar o reino de Deus e sem perder 
de vista o fato de que somos peregrinos, forasteiros aqui, 
precisamos ter em mente que somos brasileiros e temos 
responsabilidades como cidadãos. Quem num processo 
democrático é chamado a votar e o faz, da mesma forma 
é chamado de maneira ordeira a manifestar a sua indig-
nação quanto a forma com que o governo eleito exerce 
a confiança nele depositada. É possível, a exemplo de 
Jesus, ser manso e humilde sem contudo deixar de ser 
firme. Creio na soberania de Deus, creio que Ele tem a 
história em suas mãos, creio na sua fidelidade, na sua 
graça e que nenhuma situação precisa ser motivo de 
pânico para o cristão. Todavia nada disso nos isenta da 
responsabilidade de exercer o nosso senso crítico, senso 
de justiça diante de situações como a que o Brasil está 
enfrentando no campo da administração dos rumos da 
nação. Ter um coração humilde não significa ser omisso, 
ingênuo, pasmo ou conivente. Jonathan Edwards não 
foi omisso quanto as questões sociais de sua nação e 
é tido pelos reformados como um exemplo. Quando ele 
defendeu os interesses dos indígenas, ante a opressão 
dos brancos, poderia ter sido perseguido e até mesmo 
morto. No entanto não se acovardou. Creio sim que 
Cristo poderá voltar a qualquer instante e o cenário está 
sendo preparado para isto. Todavia essa esperança não 
me autoriza a calar ante a injustiça. Os cristãos alemães, 
que se omitiram no tempo em que Hitler foi aos poucos 
dominando a nação, poderiam ter a mesma esperança. 
Não estavam errados pela esperança, mas erraram pela 
omissão, acomodação. Resultado, Cristo não veio naquele 
tempo e eles tiveram que amargar as dores advindas da 
administração de um governo tirano. Quanta desgraça veio 
sobre os alemães, quanta vergonha? Podemos justificar 
esse retrocesso dizendo que foi essa a vontade de Deus?

Ficar omisso quanto ao que está acontecendo à nossa 
volta não é ser espiritual. Você não é chamado para ser o 
sal do saleiro, mas da terra. E isso exige atitude, caráter, 
assumir compromisso com a verdade, com a justiça. Quero 
lembrar que muitas vezes não é Deus que nos deixa sofrer, 
mas são as nossas escolhas erradas ou omissões que nos 
levam para o caos. Não há motivos para desespero, medo, 
ansiedade pois Deus está no controle, todavia isso não 
nos isenta da responsabilidade de exercermos o nosso 
papel consoante à justiça daquele a quem conhecemos. 
Como cidadãos brasileiros não podemos dar apoio nem 
sermos indiferentes à institucionalização do crime. Não 
se deixe enganar, pois não é espiritual ser um fatalista, 
assentar numa cadeira, ver o mal chegando e dizer: Deus 
quis assim. “Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os 
que guardam a lei pelejam contra eles.” Pv.28.4 

Durante nossa vida temos que 
tomar muitas decisões. E 
muitas delas podem mudar 

completamente nossos rumos.
A principal delas, é claro, é termos 

Jesus como nosso Salvador e Senhor. 
Essa decisão muda tudo, pois a partir 
do momento em que entregamos nossas 
vidas a Ele passamos a depender do Es-
pírito Santo para todas as outras decisões.

Como mulheres, acredito que casar 
e ter uma família faça parte dos sonhos 
de todas. Algumas dizem que não, que 
estão preocupadas com uma carreira, em 
viajar e conhecer o mundo ou em ajudar 
pessoas. Tudo isto é muito válido, mas 
dentro de cada uma o desejo de encontrar 
um grande amor é verdadeiro, pois fomos 
criadas para sermos ajudadoras, coope-
radoras, sendo assim, é natural o desejo 
de ter um marido e formar uma família.

Confiar que Deus pode e está preo-
cupado em cuidar dessa área de nossas 
vidas é algo muito difícil porque achamos 
que podemos escolher, que podemos 
tomar conta dos nossos sentimentos, e 
quando Deus parece ter se esquecido, 
começamos a tomar decisões erradas. 
De fato, vemos muitas jovens crentes 
sofrendo em um casamento de jugo 
desigual, lutando e sofrendo porque não 
entenderam e não obedeceram a Deus.

Minha história de vida não é muito 
diferente de muitas moças crentes. Cresci 
dentro da igreja, e aos 10 anos já havia 
me decidido ao lado de Jesus. Meu pai era 
o pastor então tudo que conhecia estava 
relacionado à igreja, aos acampamentos e 
aos encontros de jovens. Gostava de par-
ticipar de tudo. No começo, era um pouco 
tímida, mas depois de me decidir para 
missões, passei a trabalhar em acampa-
mentos e tinha muitas tarefas na igreja.

O tempo passava e o primeiro na-
morado não apareci. Eu acreditava que 
sendo meu pai pastor da igreja os meninos 
ficavam com medo de se aproximar… O 
tempo foi passando, amigas próximas 
namoravam, casavam e eu continuava so-
zinha. Em 1978 entrei no seminário. Meu 
desejo era estudar e ser missionária entre 
os índios, e durante os estudos esperava 
encontrar um rapaz com os mesmos ide-
ais, namorar e casar. E nada acontecia. 
Muitos amigos, muitos acampamentos, 
viagens, mas nenhum namorado…

Até que, numa noite, voltando do 
seminário, onde minha última amiga 
solteira começou a namorar, cheguei em 
casa e resolvi entregar a Deus aquela 
preocupação. Ajoelhei e conversei com 
Deus de maneira bem clara: “Senhor, se 
eu vou me casar me mostra o rapaz. Que 
ele venha e me peça em casamento, não 
em namoro. Se eu não vou casar, tira do 
meu coração essa tristeza, de modo que 

O crente deve ou 
não se manifestar 
politicamente?

Da esquerda para a direita: Douglas e Lucas (filhos), 
Cíntia (nora), André (neto), Nancy e Luis.

*Nancy Fragoso é conselheira, escritora, palestrante e articulista. Casada 
com Luis Fragoso, tem dois filhos, Lucas e Douglas. Atua há mais de 20 anos 
ministrando a mulheres, por meio de ensino, exortação e aconselhamento em 
campos missionários no Brasil e no exterior.  É membro da Igreja Batista Bíblica 
em Valparaíso, Santo André, São Paulo.

“Então ele me olhou e disse: 
quer se casar comigo?”

Testemunho de Nancy Fragoso

eu possa te servir com alegria.”. Adormeci.
Mas tu, quando orares, entra no teu 

aposento e, fechando a tua porta, ora a 
teu Pai que está em secreto; e teu Pai, 
que vê em secreto, te recompensará pu-
blicamente. Mateus 6:6

Na manhã seguinte, a rotina de traba-
lho e estudo voltou. Os meses se passa-
ram, e um dos alunos passou a ser meu 
melhor amigo. Era bom conversar com ele. 
Estudamos durante três anos na mesma 
sala. Até que um dia, ele me acompanhou 
até a estação do metrô dizendo que queria 
falar comigo. Então ele me olhou e disse: 
“Quer se casar comigo?”.  Na hora, acho 
que fiquei pálida. Não respondi, disse que 
queria pensar. Deus estava me respon-
dendo de maneira tão clara… Ele era tão 
amigo, conversar com ele me fazia tão 
bem, ele me alegrava o dia. Então orei e 
agradeci a Deus seu cuidado. No outro dia 
eu disse “sim”, e nos casamos dois anos 
depois desse pedido. Tudo aconteceu de 
uma maneira tão clara, Deus respondeu 
minha oração.

Agora, 36 anos depois, entendo que 
Deus sabia o que eu precisava. Ele co-
nhece meu coração e me deu o esposo 
que me ajudou a entender o que Deus 
queria da minha vida. Ele me ajuda no 
meu ministério, juntos servimos ao Senhor 
durante todos esses anos. Tivemos lutas 
– e muitas -, dois lindos filhos que criamos 
na casa de Deus, em alguns momentos 
choramos juntos, um precisou levantar e 
fortalecer o outro, mas em nenhum dia 
desses anos eu duvidei da resposta de 
Deus. Caminhamos juntos em todos os 
momentos.

Um lar precisa ser formado dentro da 
vontade de Deus, deve sempre obedecer 
aos princípios da Palavra. Esperar no 
Senhor não significa ficar sentada dentro 
de casa, mas estar vivendo, estudando, 
trabalhando, servindo ao Senhor, ocupada 
em ser benção na vida de outras pessoas.

Deus ouve as nossas orações e res-
ponde quando humildemente colocamos 
em suas mãos os nossos sentimentos 
mais íntimos. Deus trabalha na vida de 
cada pessoa de uma maneira. A minha ex-
periência foi assim, e depois desses anos, 
orei pelo meu filho e Deus em seu amor 
deu a ele uma esposa linda e carinhosa e 
agora tenho um neto. Oro pelo meu outro 
filho, pois sei que Deus responde e cuida 
dessa área tão importante na vida dos 
jovens crentes que desejam obedecer.

Esperar no Senhor é sempre um tem-
po de bênçãos, de alegrias, de amizades 
maravilhosas, de muitas lembranças que 
levamos pela vida. Viver a vontade de 
Deus para a área sentimental é construir 
uma família feliz, onde as bênçãos de 
Deus e a nossa história de vida são me-
moriais para nossos filhos e netos.

Nos dias 12 a15 de maio rea-
lizou-se o 19º Acampamento para 
adolescentes e jovens! Reuniram-
-se mais de 140 acampantes, a 
maioria da Igreja em Buritirama 
e sua congregação, mas também 
com outras representações: da 
Bahia a IBB de Nova Holanda, 
Brejo da Serra, Mansidão, Luís 
Eduardo Magalhães, Simões Filho 
e Salvador. Do Piauí, Júlio Borges, 
Curimatá e Avelino Lopes. De São 
Paulo e Brasília. O preletor Foi o 
Pastor Ebenézer Rodrigues, pas-
tor da IBB em Cidade Ademar em 
São Paulo SP. Este é um trabalho 
que o Pr. Eurípedes Antonio dos 
Santos Filhos e sua esposa Lusile-
ne encaram com muita seriedade, 
pois tem dados muitos frutos para 
a glória do Senhor. Para entrar 
em contato e saber mais, use o 
e-mail: euripedesantoniosantos@
hotmail.com. 

SENADOR CANEDO

O missionário Pr. Robson 
Marcelo da Silva deu início à 
implantação de uma nova igreja, 
o Templo Batista Ebenézer no mu-
nicípio de Senador Canedo GO. 
O início dos trabalhos foi no dia 
15 de dezembro de 2015 através 
de um grupo de estudos bíblicos 
na residência de uma família. 
No dia 8 de maio, dia das mães, 
teve início a realização dos cultos 
de manhã e à noite. As almas já 
estão sendo salvas e o trabalho 
ganha corpo.
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No último dia 29 
de maio de 2016 
na Igreja Batista 

Bíblica Fundamentalista em 
Cubati, sob a liderança do Pr. 
Marcos Antonio aconteceu 
a primeira apresentação do 
Coral Atalaias da Fé com a 
participação de Genildo Sou-

Com a graça de 
Deus está  se 
aproximando a 

14ª Conferência “De Volta 
aos Princípios” nos dias 4 a 8 
de julho. Essa conferência já 
se estabeleceu no calendário 
de muitos pastores e líderes 
como um momento especial 
de refrigério para o corpo e 
para a alma. A proposta é 
oferecer aos pastores e suas 

O Bairro de Fátima 
é uma das áreas 
nobres na cidade 

de Fortaleza CE, a qual já 
ultrapassou os 2,6 milhões 
de habitantes e segue como 
a quinta cidade mais populo-
sa do Brasil, de acordo com 
dados do IBGE. 

Dois irmãos e suas fa-
mílias - Reginaldo e Hugo 
- antigos membros da Igreja 
Batista Regular Manancial 
em Fortaleza CE, sentindo 
no coração uma visão de 
expansão missionária, se 

Estamos em cons-
trução. Um perí-
odo de grandes 

desafios neste tempo de 
lutas. Mas não existe vitórias 
sem que se lute. Deus tem 
nos abençoado e colocamos 
em nosso coração construir 
pela fé, e com certeza iremos 
alcançar o resultado final da 
obra. Começamos com a 
base para levantar o primeiro 
prédio com três pavimentos. 
Já fizemos toda a fundação 
e fizemos um período de 
oração ao concluí-la. Agora 
estamos erigindo as colunas 
de sustentação da primeira 
laje. No total serão três lajes. 
Será estrutura com salas, 
casa pastoral, quarto do 
profeta, e no futuro a possi-
bilidade de termos o nosso 
seminário aqui no Centro 
Oeste. Essa primeira etapa 
ainda não é o templo, e sim 
departamentos do templo. 

Chegou a hora em que 
precisamos construir pois 
funcionamos num templo 
provisório e graças a Deus 
não está mais suportando o 
número de pessoas nos cul-

Curso de Música em Cubati

za e Ataniel Santos da Igreja 
Batista Bíblica de Junqueiro 
Alagoas. Na ocasião foi en-
tregue certificado de conclu-
são do curso básico de flauta, 
teclado e violão ministrado a 
membros da igreja que agora 
estarão participando do lou-
vor nos cultos.

Missões em Goiás

tos. A Igreja Batista Bíblica 
em Novo Gama tem cresci-
do, temos batizado pessoas, 
recebido membros. Temos 
construído sem esquecer o 
sustento dos missionários. 

Em breve vamos colocar 
a primeira laje. Pedimos 
suas orações e ajuda para 
que esta obra não pare e 
que possamos concluir o 
que começamos. Orem pe-
los recursos para que Deus 
nos abençoe suprindo cada 
necessidade da nossa cons-
trução. Os membros da nos-
sa igreja estão empenhados 
na construção, participando, 
orando, ajudando e coope-
rando também para vermos 
a obra terminada. 

O campo missionário 
no entorno de Brasília é um 
desfio muito grande. Já orga-
nizei a IBB em Lunabel que 
está sendo pastoreada pelo 
Pr. Alexsandro, e estamos 
trabalhando para o cresci-
mento da obra missionária 
nesta parte importante do 
nosso país. Pr. Geovan e 
Vera pelo e-mail: prgeovan@
yahoo.com.br.

“De volta aos princípios”

famílias a oportunidade de 
desfrutarem de um tempo 
agradável de renovação es-
piritual por meio da Palavra 
e da maravilhosa comunhão 
que desfrutamos. 

Aproveitando as circuns-
tâncias tumultuadas que expe-
rimentamos no Brasil e no mun-
do, o tema deste ano abordará 
o tópico da “Ética Cristã - Os 
desafios Contemporâneos da 

Missão”.  Os preletores são 
pastores dos Estados Unidos, 
cada um lidando com desafios 
éticos à luz da Palavra de Deus: 
Pr. Randy Cook, Pr. Dave Hintz, 
Pr. Rick Goertzen. Para as 
senhoras, palestras com Kris 
Goertzen. 

Os interessados entrem 
em contato com a Elysandra, 
a fim de providenciar sua 
reserva, pois há somente 

44 apartamentos no hotel do 
evento. Pr. Jenuan Lira. Os 
contatos com a Elysandra 
Silva pelos telefones: (85) 
99651-7469 (TIM) e 98633-
5916 (OI), ou pelo e-mail: 
elysandraibbp@gmail.com. 

O local do evento é o 
Hotel Jangadas da Caponga 
(www.jangadasdacaponga.
com.br), Av. Ipanema, s/n 
Águas Belas, Cascavel CE.  

Igreja Batista Firme Fundamento

uniram em oração e desafia-
ram ao Pr. Humberto Duarte 
de Medeiros a compartilhar 
com eles dessa visão e 
começaram a procurar nas 
proximidades do bairro de 
Fátima um imóvel para alu-
gar. 

A princípio as buscas 
foram feitas sem muito su-
cesso. No mês de março 
de 2015 começaram a se 
reunir nas casas de irmãos 
simpatizantes, e o grupo foi 
crescendo, até que surgiu 
uma grande oportunidade 

de aluguel de uma casa 
naquele bairro. Em dois 
meses reformaram todo 
aquele imóvel realizando as 
adaptações necessárias, e 
no dia 01 de maio se insta-
laram naquele imóvel, o qual 
está muito bem equipado de 
som, recursos audiovisuais e 
climatizado.  

O mais curioso é que 
aquele bairro é extremamen-
te católico e seus moradores 
tem os seus corações muito 
endurecidos porque enrai-
zados na idolatria. Diversas 

outras denominações por 
várias vezes já tentaram 
implantar uma igreja naque-
le bairro tremendamente 
idólatra, sem sucesso ne-
nhum, por causa do suntu-
oso Santuário de Fátima, 
onde demanda uma imensa 
afluência de romaria diária à 
imagem de Fátima. 

A Igreja Batista Firme 
Fundamento se encontra 
localizada na Rua Mário 
Mamede, 1125, há pouco 
mais de trezentos metros 
do Santuário de Fátima, já 
contando com uma frequ-
ência média em torno de 45 
membros e congregados. No 
dia 26 de maio último, em co-
memoração ao seu primeiro 
ano de trabalho, aconteceu 
o primeiro batismo. Um ver-
dadeiro milagre! Oremos por 
aquele trabalho missionário. 

Contatos com o Pr. Hum-
berto pelo e-mail: humber-
toperegrino@hotmail.com; 
telefone: (85) 9 9823-4595.    

Conferência Regiondal da AMI no Acre
Nos dias 13 e 14 de 

maio de 2016, a 
AMI - Associação 

Missionária Independente re-
alizou mais uma Conferencia 
Missionária Regional. Desta 

tor Carlos 
Alberto Mo-
raes, mas 
ele adoe-
ceu durante 
a viagem e 
nem pôde 
par t ic ipar 
das progra-
m a ç õ e s . 
Voltaria em 
quatro dias 
e  acabou 
tendo que 
permane-
cer no Acre 
por 14 dias.

E s t e 
a n o  d e 
2016 a AMI 
já realizou 
quatro con-
fe rênc ias 

Brim nos dias 29 e 30 de 
julho. Todos os missionários 
estão convidados e deverão 
confirmar presença com o 
Coordenador de Missões, 
Pr. Carlos A. Moraes.

feita, na Igreja Batista Regu-
lar do Aviário, em Rio Branco 
AC sob a liderança do Pr. 
Emídio Viana. A conferência 
foi organizada pelos pastores 
Ruy Lopes de Messias e 
Raimundo Silva de Andrade. 

Participaram pastores 
batistas independentes, ba-
tistas regulares e batistas 
bíblicos, entre eles, Eliandro 
Roque, Eliziário Barboza 
Campos, Rúbens Carvalho 
Lima, Deomir Zambiazi, 
Raimundo Damásio, Ma-
noel Santos, Ruy Lopes de 
Messias, Agenor de Souza 
Almeida, José Aldenice de 
Sousa Lima, Raimundo Silva 
de Andrade, Emídio Viana e 
Reuel Cardoso dos Santos.

Houve boa participação 
das igrejas de Rio Branco 
nas noites de sexta-feira e 
sábado, com a presença de 
corais e músicas especiais. 
O preletor foi o pastor Rena-
to Sá Barreto Neto. Estava 
programado para ser o pas-

regionais: Fortaleza CE, 
Guarulhos SP, Mongaguá 
SP e Rio Branco AC. A pró-
xima será na Igreja Batista 
de Arembepe, Camaçari BA 
sob a liderança do Pr. Frank 

Pastores no sábado

Pastores Ruy, Raimundo, Renato e Emídio

Pr. Humberto Fachada da igreja

Cook Hintz Rick e Kris Jenuan


