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Nos dias 9 a 11 de março de 2017 acontecerá na região de Ribeirão Preto, o I Congresso 
Missionário Batista Independente da região Nordeste do Estado de São Paulo. Agende a data e 
até dezembro os organizadores definirão o local e a programação. Por enquanto apenas a data 
está definida.

O Coordenador de Mis-
sões da AMI, Pr. Car-
los Alberto Moraes, 

estará em visita à Venezuela re-
presentando a missão no período 
de 15 a 24 de novembro de 2016. 
Será o preletor da Conferência 
Missionária da Iglesia Bautista 

Nos dia 25 a 27 de 
agosto de 2017, 
a Rocha Eterna, 

Ministérios Evangelísticos, 
realizará na Igreja Batista 
Esperança em São Paulo, 
capital, um congresso na-
cional em comemoração 
aos seus quinze anos de 
trabalho no Brasil.

Venezuela e Brasil poderão ter 
parceria no trabalho missionário

Pr. Carlos Moraes
Preletor

Irmãos da Igreja Bautista La Santa Bíblia na E.B.D
La Santa Bíblia em Barquisimeto, 
Estado de Lara, liderada pelo Pr. 
Francisco Vargas.

Além da conferência, ele es-
tará reunido com pastores e mis-
sionários da Venezuela em um 
seminário nos dias 17 a 19 pela 
manhã tratando da viabilização 

de organizar uma missão nos 
moldes da AMI em Barquisimeto 
para um trabalho de parceria na 
implantação de igrejas tanto na 
Venezuela como em países de 
fala espanhola/castelhano, desde 
o México até a Argentina. Leia 
matéria na página 3.

Batismo no ABC
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Batismo em Goianésia
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Valcides na Colômbia

 Página 6

 Página 7

Pastor Empossado

Em 2017 Rocha Eterna 
fará congresso
dos 15 anos

Organizada em 2002 atra-
vés do missionário estaduni-
dense, Bobby Sizemore, Ro-
cha Eterna conquistou apoio 
das igrejas e das autoridades 
prisionais aqui no Brasil e 
continua abrindo portas para 
a evangelização dos presos.

O congresso contará 
com preletores do Brasil e 

dos Estados Unidos, tes-
temunhos de Diretores Pri-
sionais e dos missionários. 
Todas as igrejas já estão 
desafiadas a reservarem 
esta data na agenda, e in-
terceder para que muitas 
bênçãos sejam derramadas.

Leia matéria na Pági-
na 4

Templo novo como 
presente de Aniversário

Pr. Antônio e esposa e Pr. Geovan e esposa - Pág 5

AGENDA
PREGUE 

A PALAVRA
Neste mês de outubro 

será realizado em Atibaia 
SP de 25 a 28, em Recife, 
de 1 a 4 de novembro, o 
Congresso Pregue a Pa-
lavra. Para saber mais e 
fazer sua inscrição: www.
pregueapalavra.org.br ou 
entre em contato: (11) 
4412-6679.

AMI 2017
Em 2017 a AMI - As-

sociação Missionária In-
dependente estará rea-
lizando o seu Congresso 
Missionário nos dias 11 a 
14 de julho em Caragua-
tatuba, Litoral Norte do 
Estado de São Paulo. O 
evento será no Hotel Li-
toral Norte. Por enquanto 
reserve a data em sua 
agenda. Os custos, a 
programação e demais 
detalhes serão divulga-
dos em breve.

I Congresso Missionário Batista Independente

Barquisimeto
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“O ontem não existe mais pra você. Ele se foi enquanto você dormia. O amanhã 
ainda não existe. Você só tem o hoje. Esse é o dia em que Deus age!”

(Max Lucado)
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BATISMO NO ABC
Os missionários Pr. Tomé 

dos Santos Lopes e Pr. 
Geraldo Majela Pupin, tra-
balhando em equipe no Pro-
jeto Grande ABC Paulista, 
realizaram mais um batismo 
no dia 21 de agosto de 2016. 
Cinco novos irmãos desce-
ram às águas em um culto 
de celebração com muita 
alegria de todos. Os dois 
missionários realizaram os 
batismos. 

SÃO CARLOS SP

Independentemente do grande cla-
mor popular das ruas em favor do 
impedimento da ex-presidente, Dilma 

Rousseff, acusada de crimes de responsabi-
lidade fiscal, 39 senadores (36 mais três que 
se abstiveram de votar) comprovaram a tese 
de golpe parlamentar apregoada pelo petismo 
desde o início deste processo na Câmara dos 
Deputados. Ficou esclarecido que o partido do 
presidente, Michel Temer, PMDB, só tinha inte-
resse na presidência do país, através do voto 
indireto, e não na aplicação exemplar da lei de 
responsabilidade fiscal, pois com a ajuda deste 
mesmo partido, Dilma Rousseff foi destituída 
do cargo, mas não da vida política como reza a 
Constituição Brasileira e como aconteceu com 
o ex-presidente Fernando Collor de Mello em 
1992. Em suma, Dilma Rousseff saiu inocentada 
deste processo apesar de ter sido retirada da 
presidência do país. 

Por que o ex-presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, abriu processo de 
impeachment contra Dilma Rousseff sob o pre-
texto de crimes de responsabilidade fiscal quan-
do, em tese, ele poderia ter aceitado acusações 
muito mais robustas e compreensíveis contra 
a ex-presidente e seu partido? Petrolão, Pas-
sadina, lavagem de dinheiro nas duas últimas 
campanhas presidenciais e obstrução à justiça 
poderiam ser algumas das acusações a fazerem 
parte dos altos. A resposta é muito simples: com 
respeito às pedaladas fiscais, somente Dilma 
Rousseff, na condição de presidente do Brasil, 
poderia ser arrolada, enquanto que os demais 
crimes citados acima envolveriam muitos outros 
parlamentares, inclusive Eduardo Cunha e ou-
tros caciques de seu partido. Portanto, neste 
quesito: pedaladas fiscais, foi um golpe, sim, e 
outro golpe, pior ainda, foi inocentar a presiden-
te depois de ter garantido o cargo que era dela. 

Mas, para nós, cidadãos comuns e tementes 

Nós cremos que é neces-
sário melhorar a comu-
nicação do Evangelho 

para alcançar as novas gerações. 
O mundo mudou. As pessoas 
fazem perguntas que não faziam 
antes, e já não sentem as coisas 
da mesma forma que no passado. 
Sabemos que a Palavra de Deus 
é eterna, não muda, mas para que 
ela seja compreendida pelas no-
vas gerações, é preciso melhorar 
a nossa comunicação.

Há muitos equívocos nisso. 
Há quem confunde os meios com 
a Palavra, se recusa a melhorar 
os métodos e se torna incapaz 
de comunicar. Por outro lado, há 
quem altera a própria Palavra e 
prega outro evangelho para se 
tornar mais popular. Para enfrentar 
esses erros, manter o que deve ser 
mantido e melhorar o que pode ser 

O princípio de crescer e multiplicar 
tem sido estimulado por Deus des-
de a criação. Ao primeiro casal foi 

ordenado crescer, multiplicar e encher a terra. 
Abrão foi chamado por Deus para se tornar um 
instrumento de bênçãos que seriam multiplica-
das para alcançar todas as famílias da terra. 
Moisés desenvolveu o melhor da sua liderança 
quando colocou em prática o processo de mul-
tiplicar líderes através da formação de grupos 
de 5, 10 e 50, facilitando a multiplicação. Nee-
mias se tornou o grande líder da reconstrução 
dos muros de Jerusalém quando conseguiu 
multiplicar os esforços do grupo através do 
envolvimento de todos.

Nos dias de Jesus, nós o vemos preparando 
doze homens para, através deles, multiplicar os 
esforços e alcançar o mundo. No dia de Pente-
costes o grupo era de 120 pessoas e logo após 
encontramos, nos registros do livro de Atos, como 
se deu o crescimento, através da multiplicação 
na expansão da Igreja.

No ministério do apóstolo Paulo enxerga-
mos a dinâmica de treinar e praticar ao mes-
mo tempo. Entendendo a urgência da obra e 
seguindo o modelo do próprio Cristo, Paulo 
treinava jovens enquanto espalhava o evan-
gelho implantando igrejas em suas viagens 
missionárias. Sua liderança multiplicadora 
visava alcançar o mundo.

Para os nossos dias, nada mudou. A urgência 
é a mesma e o mesmo Deus quer que os homens, 
por Ele chamados, liderem para o crescimento, 
para a multiplicação dos discípulos. Quando isso 
não ocorre, algo deve estar errado. Por isso é sau-
dável e necessário sempre retornar aos princípios 
estabelecidos na Palavra de Deus.

O que ocorre, na maioria das vezes, é que 
falta aos líderes o preparo adequado e a visão 
correta. Esbarra-se no receio de que renovar 
estratégias é perigoso. Isso faz prevalecer um 
conservadorismo patético e altamente nocivo. 
As mudanças em nossos dias são muito velozes 
e de difícil assimilação, exigindo maior dinâmica 
na preparação e na aplicação de métodos ade-
quados a cada situação. Liderar hoje, é não ter 
receio de fazer as mudanças necessárias a fim de 
viabilizar a pregação do evangelho da graça de 
Deus, de modo que a nossa geração a entenda.

Se liderar é multiplicar, essa deve ser a nossa 
régua. Mãos à obra!

Liderar é 
multiplicar

Foi golpe, sim!
a Deus, Dilma Rousseff precisava sair do poder 
por causa do partido e das ideologias que re-
presentava e ainda representa: neutralidade de 
gêneros, aliciação ideológica nas escolas, ali-
nhamento com ditaduras na América Latina e no 
resto do mundo, antissemitismo, aparelhamento 
do estado, corrupção endêmica, divisão de clas-
ses, volta da inflação, desemprego, insegurança 
jurídica, falta de autoridade, enriquecimento 
ilícito de seus apadrinhados e, principalmente, 
projeto permanente de poder. Com certeza as 
maquiagens contábeis trouxeram muitos males 
ao país, mas as inversões de valores que o Brasil 
tem sofrido nos últimos 13 anos são irreversíveis 
e podem ser sentidas no aumento da criminali-
dade, na educação escolar de nossos filhos e na 
ausência de bons exemplos por parte de nossas 
autoridades. A luta ainda não acabou. Muitos po-
líticos, alinhados ao bolivarianismo, já mudaram 
de partido e não estão usando a cor vermelha 
para não serem associados ao impeachment 
da ex-presidente, mas continuam defendendo 
as mesmas ideologias marxistas e antibíblicas 
que podem comprometer a família tradicional e 
a nossa liberdade religiosa neste país. 

“Quando os justos se engrandecem, o povo 
se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo 
geme” (Provérbios 29.2). Não nos enganemos! 
Ainda há muitos ímpios governando esta nação 
e fazendo leis para benefício próprio. Como 
eleitores cristãos, precisamos orar e conhecer 
os nossos próximos candidatos, escolhendo 
somente aqueles que acreditam na santidade da 
família, na meritocracia, na liberdade religiosa, 
na separação de gêneros (conforme declarada 
por Deus e confirmada pela ciência), na alter-
nância democrática de poder, na transparência 
com a coisa pública e nas escolas apenas como 
formadoras acadêmicas e não como agentes 
sociais de transformação. Vote como cristão e 
não como pagão! 

“Todo Mundo”

participantes. Vários ministérios especializa-
dos estarão juntos para apoiar os pastores e 
líderes participantes.

As inscrições gratuitas podem 
ser feitas pelo telefone (11) 4428-3222

Ou pelo e-mail portal@ammeevangelizar.org.
Mais informações podem ser obtidas em:
www.ammeevangelizar.org/todomundo/.

José Bernardo

melhorado é que estamos realizando a Confe-
rência ‘Todo Mundo’.

No quarto trimestre de 2016 teremos cinco 
eventos no Brasil. Escolha o mais próximo de 
você: 01/10 Anápolis GO; 15/10 São Paulo 
SP; 22/10 Fortaleza CE; 19/11 Manaus AM; 
26/11 Santa Maria RS. Cada evento terá 
sete horas de duração, com recepção, duas 
palestras e duas seções de oficinas, além 
de diversos recursos de referência para os 

O Projeto São Carlos 
SP, sob a liderança do Pr. 
Fernando César Martins, foi 
aprovado pela AMI em 2004 
e ele começou a levantar sus-
tento. No dia 13 de novem-
bro de 2006, Pr. Fernando 
mudou-se para São Carlos 
com sua família. O traba-
lho foi iniciado na garagem 
de sua casa, e passou por 
alguns endereços ao longo 
dos anos. Depois de terem 
comprado o terreno, veio 
a elaboração do projeto de 
construção e, em 2012 teve 
início as obras. Pela graça 
de Deus, neste mês de se-
tembro, mais uma etapa do 
templo foi terminada: o piso 
e galeria. Os próximos pas-
sos serão o forro e a grade 
externa. Continuem orando 
pelos irmãos em São Carlos, 
pois Deus tem derramado 
bênçãos sobre eles.

SENADOR CANEDO

O Templo Batista Ebe-
nézer de Goiânia, liderado 
pelo Pr. José Wilson realizou 
sua série de conferências 
missionárias para renovação 
da promessa de fé, tendo 
como pregador o Pr. Renato 
Sá Barreto da IBB V. S. Jorge 
em Guarulhos SP. Pr. Renato 
é atualmente o Presidente da 
AMI. O missionário Pr. Robson 
Marcelo da Silva, fundador do 
TBE, está agora em Senador 
Canedo. Para contato com 
Robson Marcelo e Patrícia, 
use o e-mail: prmarcelo30@
hotmail.com.
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No período de 15 a 24 
de novembro, o Coor-
denador de Missões da 

AMI, Pr. Carlos Alberto Moraes es-
tará em viagem para a Venezuela 
realizando uma série de conferên-
cias na Iglesia Bautista La Santa 
Bíblia em Barquisimeto, Estado 
de Lara. A igreja, que atualmente 
tem 800 membros e chega a mil 
congregando, é liderada pelo Pr. 
Francisco Vargas e foi fundada 
em 1979 pelo missionário Carlos 
Arce enviado pela BIMI - Baptist 
International Misions Inc dos 
EUA. A Igreja apoia 45 projetos 
missionários e já iniciou outras 
20 igrejas. 

A conferência missionária será 
realizada nos dias 17 a 20 de 
novembro e o tema será “Como 
avançar financeiramente na obra 
missionária em tempos de crise”. 
Durante a conferência haverá a 
realização de um encontro com os 
pastores e missionários nacionais 
da Venezuela em Barquisimeto 
nas manhãs com pregações e um 
seminário visando a fundação de 
uma missão nos moldes da AMI na 
Venezuela para futuros trabalhos 
de parceria na implantação de 
igrejas tanto naquele país como 
em outros países de língua espa-
nhola da América Latina. Espera-
-se a presença de 50 pastores e 
líderes.

Na mesma viagem o Pr. Carlos 
estará visitando o trabalho do mis-

MACHALI - CHILE
Quando fomos enviados ao Chile 

como missionários transculturais sa-
bíamos que um grande desafio nos 
esperava. Contudo, o detalhe desse 
desafio a cada dia nos surpreende, 
nos ensina e nos prova mostrando 
que o tamanho não se pode dimen-
sionar, o conhecimento não está 
alicerçado em conquistas pessoais 
nem tão pouco em experiências vi-
vidas, e que as provas muitas vezes 
definidas como pesadas demais 
para um mero mortal vão mostrando 
que nada depende de nós, mas de 
Deus. Iniciamos o nosso ministério 
em Machali como Escuela Bíblica de 
Machali. Há um mês, nos organiza-
mos como Iglesia Bautista de Ma-
chali. Como a maioria dos trabalhos 
pioneiros o seu desenvolvimento 
não é tão perceptível, contudo as 
suas conquistas muito valorizadas. 
Estamos conscientes de todo o tra-
balho que temos pela frente e, ao 
mesmo tempo, satisfeitos com as 
vitórias alcançadas. Conseguimos 
alugar um bom espaço no centro da 
cidade. Desde o primeiro mês, como 
igreja, em todos os cultos temos 
recebido visitantes e cinco pessoas 
foram salvas por Cristo: Ana, Isis, 
Cláudio, Mário e Patrícia. O passo 
seguinte é conduzi-los ao cresci-
mento no conhecimento da Palavra 
e na dependência no Senhor. Ainda 
estamos buscando nos aprimorar 
no espanhol do chileno (castelha-
no, como preferem). Obrigado pelo 
apoio de todos. Pr. Valtair, Raquel, 
João Marcos, Josué e Joel. E-mail: 
raquel.valtair@gmail.com

QUINTO ANIVERSÁRIO

“Amigo é a pessoa que conhece tudo a seu respeito 
e ainda continua gostando de você.” 

(Elbert Hubbard)

Nos dias 14 a 16 de outubro de 
2016, a Iglesia Bautista Galilea, 
em Rancagua, Chile, fundada pelo 
missionário da AMI, Pr. Jomar Sou-
za estará realizando conferências 
para comemorar seu quinto aniver-
sário. O pegador será o Presidente 
da AMI, Pr. Renato Sá Barreto 
Neto da Igreja Batista Bíblica em 
Vila São Jorge, Guarulhos SP. O 
tema da conferência será: “Vivei 
de modo digno do Evangelho” com 
base em Filipenses 1.27. Também 
estará presente em visita ao campo 
de Rancagua e Machali com Pr. 
Valtair Oliveira, o Pr. Carlos Alberto 
Moraes, Coordenador de Missões 
da missão. Na viagem do Brasil 
para o Chile também irão mais 
oito irmaõs de Guarulhos, além 
dos pastores Renato e Carlos da 
AMI. Antecedendo esse evento, 
no dia oito de setembro Pr. Jomar 
recebeu o irmão Sidney Lima e 
Irma Kathelyn Trento da Igreja 
Batista Regular Rio Pequeno, em 
São Paulo SP. Foi uma bênção a 
presença desses seus apoiadores. 
Entre os dias 15 a 19, comemoran-
do o dia da pátria, desfrutaram de 
um tempo especial com os irmãos 
e de uma boa comida chilena. No 
dia 25, irmãos Sidney e Kathelyn 
retornaram ao Brasil. 

Barquisimeto é a capital e a cidade mais populosa do 
estado de Lara, no oeste da Venezuela. Conhecida 

como a Capital Musical da Venezuela e Cidade dos Crepús-
culos - por seus belos entardeceres - Barquisimeto tem uma 
população que ultrapassa um milhão, sendo a quinta cida-
de mais populosa do país, depois de Caracas, Maracaibo, 
Maracay e Valencia, além de ser o principal centro cultural, 
econômico, educacional e industrial da região centro-oeste 
do país, exercendo grande influência sobre os estados que a 
compõem.  Foi fundada em 1552 por Segovia Juan de Villegas, 
tornando-se uma das 10 cidades mais antigas da Venezuela. 
Sua principal atividade econômica é a indústria de comércio, 
que representa um notável centro industrial do centro-oeste. 

Barquisimeto é conhecida também por ser um dos centros 
artísticos e culturais importantes da Venezuela, além de ser 
o berço de inúmeros artistas e músicos da história cultural 
nacional. É considerada uma cidade universitária, devido ao 
grande número de oportunidades de estudo oferecidas por 
diversas instituições instaladas na cidade, entre os quais o 
Centro Universitário Ocidental Lisandro Alvarado, o Instituto 
Pedagógico de Barquisimeto, a Universidade Nacional Expe-
rimental Politécnica e a Universidade Politécnica Territorial 
Andrés Eloy Blanco, posicionadas entre as melhores do país.

Para ver a cidade: 
https://www.youtube.com/watch?v=wd9VHUSVYH0
https://www.youtube.com/watch?v=H_4-3J9H2ao

sionário brasileiro na Venezuela, 
Pr. Aguinaldo V. Ferreira enviado 
pela MBIB. Chegou na Venezuela 
em outubro de 2004, permanecen-
do um ano em Barquisimeto fazen-
do sua adaptação e congregando 
na Iglesia Bautista La Santa Bíblia 
ao mesmo tempo em que apoiava 
um trabalho novo em dos setores 
da cidade. Pr. Aguinaldo é casado 
com Rita e tem três filhos: Joyce 
(17), Júlia (13) e Juan Pedro (8).

Naquele primeiro ano a Família 
Ferreira estava em oração para 
definir onde começariam a igreja 
em seu trabalho missionário e no 
dia 31 de outubro de 2005, Deus 
os dirigiu para a cidade de Araure 
/Acarigua, Estado Portuguesa. Pr. 
Aguinaldo começou os cultos na 
praça em frente ao apartamento 
em que foi morar. Eram em seis 
pessoas e hoje, depois de quase 
onze anos congregam em torno de 
150 pessoas. O trabalho fundado 
pelo Pr. Aguinaldo é a Iglesia 
Bautista El Calvário organizada 
juridicamente há três anos.

O Instituto Bíblico Bautista 
Centro Occidente teve início em 
2007 e na primeira turma, que 
terminou em dezembro de 2014 
formaram sete alunos. Levou 
sete anos para formar a primeira 
turma devido à dificuldade com 
professores, pois Pr. Aguinaldo 
tinha a ajuda apenas do Pr. Ri-
chard Carmona, membro da Igreja 
Santa Bíblia. Atualmente estudam 

14 alunos. O curso tem a duração 
de dois anos e meio. 

Um dos formandos da primeira 
turma do Instituto Bíblico, fruto do 
trabalho do Pr. Aguinaldo, irmão 
Adolfredo Angulo está nos Esta-
dos Unidos levantando sustento 
para trabalhar como missionário 
no Brasil. 

A visita à Venezuela 
começou a ser planejada 
quando o Coordenador 
de Missões, Pr. Carlos 
Moraes participou como 
preletor, em dezembro de 
2015, da VII Conferência 
Internacional de Missões 
na Igreja Batista Regular 
Calvário em Boa Vista 
RR sob a liderança do 
Pr. Douglas.  Na ocasião, 
como parte conferên-
cia, visitou a Venezuela 
conhecendo o trabalho 
realizado pelo missionário 
Fernando Lima da MMM 
em El Palmar e Maca-
paima. Durante aquela 
conferência em Boa Vista, 
alguns pastores e mis-
sionários venezuelanos 
participaram como convi-
dados e entre eles, o Pr. 
Taylor Joel Alvarez Perei-
ra. Ele está em uma das 
fotos desta matéria com a 
esposa Zaida Carolina e 
os três filhos: Taylor Joel 
(9); Juan Daniel e Juan 
David (6). Taylor é missio-
nário e está implantando 
a Iglesia Bíblica Bautista 
El Farol e Ubicada, Zona 
Norte de Barquisimeto no 
Estado Lara, enviado pela 
Iglesia Bautista la Santa 
Biblia, onde a conferência 
será realizada.

O fato de o pastor 

AMI na Venezuela em novembro de 2016

BARQUISIMETO, ESTADO DE LARA, VENEZUELA

Taylor ter sido evangelizado 
através do trabalho do mis-
sionário Carlos Arce da BIMI, 
aproximou-o do Pr. Carlos 
Moraes, que também foi alcan-
çado no Brasil pelo trabalho 
do missionário Jaime Rose, da 
mesma missão. 

Pr. Carlos Arce e esposa Pr. Francisco Vargas e família

Pr. Taylor e família Pr. Aguinaldo e família
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Eterna chegou aqui 
no Brasil em 2000 e 

foi organizado em 2002 através 
do missionário estadunidense 
Bobby Sizemore. Nesse período 
conquistou apoio das igrejas e 
também das autoridades que a 
cada dia abrem mais as portas 
das unidades prisionais para 
os missionários e voluntários. 
Algumas autoridades estão 
homenageando Rocha Eterna 
pelos 15 anos de serviço dentro 
das prisões do Estado de São 
Paulo. 

Nos dias 25 a 27 de agosto 
de 2017, Rocha Eterna realizará 
um congresso em comemoração 
aos 15 anos de organização. O 
evento será realizado na Igreja 
Batista Esperança em São Pau-
lo, capital. Haverá preletores do 
Brasil e dos Estados Unidos, 
Diretores Prisionais e os mis-
sionários. Reserve esta data em 
sua agenda, pois todos serão 
bem vindos ao evento.

No mês de setembro de 
2016, o missionário e Diretor da 
Rocha Eterna, Pr. João Henri-
que Nunes teve a oportunidade 
de visitar um Centro de Deten-
ção e, ao pregar a Palavra de 
Deus, viu aqueles homens aten-
tos ouvindo o Evangelho. Eles 

Quando o Espírito Santo deixou Adão, sua 
natureza interior ficou sem o senhorio do 
Espírito, sem nenhuma santidade a ele 

conferida. A separação de Deus significa morte espiri-
tual. Então a morte espiritual começou a trabalhar na 
natureza de Adão, o qual não tinha forças de caráter 
desenvolvidas. Ele sucumbiu aos pensamentos e 
tentações com os quais Satanás o bombardeou. Não 
demorou muito para que a depravação se espalhasse 
e pervertesse a todos.

A Bíblia diz que o castigo para o pecado é a 
morte (Gn 2.17). Tal castigo é a punição que segue 
ao pecado. A depravação não é uma punição; é o 
resultado do pecado. O pecado priva e deprava. O 
castigo, no entanto, é imposto pelo Governador Moral 
do universo. O castigo é um sofrimento de dor, perda 
de direitos ou propriedades, imposto diretamente por 
um Legislador que vindica Sua justiça, insultada pela 
violação de Sua lei. Deus pode infligir punição através 
de leis espirituais, morais e naturais, ou através de 
sentença direta.

Deus não é só inerente ao universo, mas também 
transcendente e pessoal. Cair nas mãos do Deis 
vivo (Hb 10.31) não é meramente cair nas mãos da 
Lei, mas também nas mãos do Legislador. A atitude 
de Deus em relação ao pecado é demonstrada na 
purificação do templo, por Cristo, com um chicote 
(Joao 2.15), na denúncia da hipocrisia dos fariseus 
(Mt 23.13-33), no seu lamento sobre Jerusalém (Lc 
13.34-35. 19.41) e na sua agonia no Getsêmani (Lc 
22.39-44).     

Não há alternativa – a santidade de Deus re-
age contra o pecado com penalidade máxima. O 
pecado merece o julgamento divino. O pecado e 
a imundícia devem ser banidos da presença de 
Deus e daqueles que O amam e O servem. Deus 
tem de ser justo, ou deixará de ser santo. O cas-
tigo imposto por Deus ao pecado é a expressão 
necessária e a vindicação de Seu caráter santo 
como Soberano e Legislador.

O propósito primário do castigo não é corrigir, 
mas impor justiça. As influências corretivas que 
Deus dá são Sua graça, acompanhada de Sua jus-
tiça. Na Bíblia, a punição não é atribuída ao amor 
de Deus, mas à Sua justiça (Ez 28.22; 36.22-23; Hb 
12.29; Ap 15.). Se o propósito primário do castigo 
fosse simplesmente corrigir o pecador, ele não 
aconteceria se o pecador não pudesse ser corrigido. 
A punição e a correção de Deus para os cristãos 
são reformadoras. A punição procedo do amor, 
enquanto o castigo procede da justiça. Deus pode 
inicialmente agir em forma de punição disciplinar. 
Mas, se a pessoa se recusar a prestar contas, Deus 
finalmente pune.

O castigo serve a três propósitos: 1. Prevenção, 
2. Reforma e 3. Retribuição. O castigo de Deus 
sobre o pecado não atua primeiramente para pre-
venir ou deter, mas tem principalmente o propósito 
de retribuir. Deus, em Sua divindade, geralmente 
assegura mais de um resultado, mas nunca castiga 
uma pessoa meramente pelo bem da sociedade. 
Nenhum castigo beneficia a sociedade, a menos 
que seja justo

O pecado merece castigo, e Deus é justo. As-
sim, Ele é compelido a punir o pecado, resultem 
ou não coisas boas do castigo. Deus tem de ser 
justo, caso contrário Ele deixa de ser santo. A 
justiça de Deus não tem paixão nem qualidades 
imprevistas. Ela é serena e justa, a expressão da 
Sua santidade infinita, imutável e eternamente 
justa. Deus deve usar a justiça, mas Ele não é 
um Ser vingativo que fica esperando ocasiões 
para demonstrar Sua ira. Sem a santa aplicação 
de Sua justiça e lei, não haveria governo justo, e 
Ele deixaria de ser Deus.

A morte, em sua totalidade, é o castigo para 
o pecado. O castigo da morte, de acordo com as 
Escrituras, é triplo: morte física, espiritual e eterna. 
Toda a morte implica separação. “Então, a cobiça, 
depois de haver concedido, dá à luz o pecado; e o 
pecado, uma vez consumado, gera a morte” (Tg 
1.15). O triplo aspecto da morte será o assunto do 
nosso próximo encontro.     

“Quando você para de sonhar, você também para de viver.”
(Malcolm Forbes)

MARINGÁ PR
O pastor Claudinei Periles, 

trabalhando na implantação de 
uma igreja em Maringá PR tem 
grande bênçãos para comparti-
lhar. No mês de agosto de 2016, 
Deus lhes deu uma grande vitó-
ria: terminaram o pagamento do 
terreno da igreja num total de 96 
parcelas de 985,58 dólares cada. 
Ainda em agosto foi realizado o 
encontro das Senhoras do Norte 
do Paraná com a presença de 
sete igrejas, totalizando 74 irmãs. 
A preletora foi a irmã Rosiris da 
Igreja Batista Regular de Rio Bo-
nito, São Paulo SP.  O evento foi 
realizado na Igreja Batista Regu-
lar Maranata em Marilândia do Sul 
PR. Agora o missionário Claudinei 
está trabalhando para organizar 
juridicamente a igreja e dar os 
passos para a futura construção. 
Nos finais de semana ele ainda 
está viajando para Mauá da Serra, 
dando apoio aos irmão até que 
chegue um pastor. Para contatos: 
(44) 32639065 – Cel. (44) 9981 
4664, e-mail: claudineieleneil@
gmail.com  

 
37 ANOS

O pecado e suas 
consequências

Comemorando 37 anos de 
organização, a Igreja Batista Te-
resópolis em Porto Alegre RS, 
sob a liderança do Pr. José Nilton 
Vieira, realizou nos dias 20 e 21 
de agosto de 2016, uma série de 
conferências com a presença de 
pastores e irmãos representando 
a região. O preletor foi o Pr. Jere-
mias Cavalcante, da Igreja Batista 
Bíblica F. Restinga, que abordou o 
tema: “Chamado Amigo de Deus”. 
Além da celebração de aniversário 
da igreja, neste mês de agosto foi 
comemorado, n dia 27, o aniversá-
rio de 80 anos da irmã Noely Vieira 
Sardão com a presença de filhos, 
netos e bisnetos. Contatos: telefone 
(51) 3517-5395 e (51) 8529-6396. 
E-mail: j.niltonviera@bol.com.br.

CAFHOME
O 5º CAFHOME de 2016 será 

realizado na Primeira Igreja Batis-
ta Regular em Cubatão SP no dia 
08 de outubro de 2016. O início 
da reunião será às 08h com o café 
da manhã. O tema do evento será 
Mordomia dos Talentos”, sendo 
ministrado pelo Pr. Josué Duarte.

Endereços: Avenida da Na-
ções Unidas, n° 508 - Vila Nova 
– Cubatão, SP. Contato pelo te-
lefone: (13) 3323-5426; Celular: 
97288-6408 (vivo).

vários diretores pediram 
ao Pr. João Henrique uma 
visita em suas unidades 
prisionais. Infelizmente são 
poucos os obreiros para 
atender todas as unidades, 
mas as portas estão abertas 
para glória de Deus. Orem 
para que Deus mande mais 
ceifeiros para a sua seara. 

A Rocha Eterna está 
muito grata para com todos 
os que sustentam os mis-
sionários evangelistas que 
com ela trabalham. Grata 
também pelo apoio de vo-
luntários em todas as áreas, 
pois são imprescindíveis. 

Atualmente a missão 
tem cinco missionários: Pr. 
João Henrique, que é o Di-
retor no Brasil, Pr. Maurício, 
que é Capelão no Comple-
xo Penitenciário de Serra 
Azul SP, Pr. Agnaldo que 
atua como evangelista nas 
prisões do Estado de São 
Paulo, Pr. Reinando Men-
des que atua em Londrina 
PR, e o missionário Bruno 
Santos, nas prisões de Curi-
tiba PR. Para o próximo ano 
mais um missionário será 
admitido na Rocha Eterna. 
A missão já alcançou mais 
de uma centena de unida-

Rocha Eterna vai 
comemorar 15 anos

estavam compungidos em seus corações 
e caíram de joelhos em arrependimento 
de seus pecados recebendo a Cristo como 
Salvador de suas almas. Foram mais de 
50 homens que fizeram uma profissão de 
fé em Cristo. Orem para que todos sejam 
transformados pelo poder do Evangelho. 

Durante um evento especial, com a 
presença de autoridades governamentais, 

des prisionais no Brasil e tem trabalho fixo 
em 50 delas. 

Para saber mais, entre em contato com 
Rocha Eterna: ministeriorochaeterna@aol.
com. Visite: www.rochaeternaroapm.com. 
Sede: Hermínio Morandini, 149, Ribeirão 
Preto SP, CEP 14085-220. Telefone: (16) 
3612-0278. Correspondência: Caixa Postal 
271- CEP 14001-970 - Ribeirão Preto SP.

Bobby Sizemore

Bobby com esposa
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ENJOADO
No dia 12 de outubro de 2016 

acontecerá na Igreja Batista 
Boas Novas em Guaíra SP sob 
a liderança do Pr. Cleiton o pri-
meiro ENJOADO - Encontro de 
Jovens e Adolescentes. O tema 
do encontro será: “Mantendo a 
Santidade na Era das Mídias”. 
Poderão participar adolescentes 
e jovens a partir de 12 anos de 
idade e o investimento por pes-
soa será de R$ 25,00. Para con-
tato use o e-mail: ibbnguaira@
gmail.com. 

GOIANÉSIA GO

A Segunda Igreja Ba-
tista Bíblica lidera-
da pelo Pr. Antônio 

Francisco dos Santos realizou 
do dia 26 ao dia 28 de agosto, 
uma conferência pelo seu 13º 
Aniversário e reinauguração do 
seu novo templo. Pr. Antônio 
sempre faz questão de que sua 
esposa, Maria Joana, que está 
ao seu lado desde 1982 (34 
anos), seja lembrada.

No culto solene, foi lida pela 

Quando alguém pergunta sobre quem você é 
e então decide verdadeiramente comparti-
lhar sobre sua identidade, você alguma vez 

já disse que era uma pessoa que se achava inferior, 
ou insegura, ou que tinha alguns sentimentos de culpa 
guardados, ou ansiosa, ou mentirosa, ou orgulhosa, 
ou alguém que tem dificuldade de amar determinadas 
pessoas ou ainda muitas outras identidades que tem 
assumido no decorrer da vida?

Nossa verdadeira identidade está em Cristo. De-
vemos sempre lembrar que identidades ruins não vêm 
Dele, são falsas, e por isso devem ser ignoradas e não 
assumidas. Não estou dizendo que não cometemos 
tais pecados e é importante lembrar que eles são ins-
trumentos para conhecer a graça de Deus em nossas 
vidas, somente pela graça e fé podemos vencê-los. 
Mas que não somos o que através deles praticamos. 
Por exemplo, nunca diga que você é ansioso, ainda que 
em alguns momentos da vida, ande ansioso. Acredito 
que pecamos mas não somos pecadores, parece até 
uma contradição, mas em algum lugar já li algo do 
qual me identifiquei bastante: Não sou um pecador, 
sou um santo que peca. Eu era pecador, mas antes 
de conhecer o Salvador.

Interessante que a matemática usual e a de Deus, 
nesse sentido e em todos os outros que já tentei asso-
ciar são as mesmas, pois nela o Elemento Identidade, 
da belíssima Álgebra, é sempre único e também neces-
sário e suficiente para encontrar o Elemento Inverso. 
Isto é, basta saber quem é a identidade para encontrar 
o inverso de um determinado elemento, que por sinal, 
também é único. Mais interessante ainda é que quando 
operamos um elemento com seu inverso resulta na 
identidade. Eis aqui a chave de tudo que eu gostaria 
de abordar nesse artigo. Somos o que achamos que 
somos, porque algum dia, em algum lugar, foi gerado 
um sentimento, e uma semente foi plantada por nos-
so adversário, o diabo, e acabamos por encontrar o 
elemento inverso, a identidade dele, a mentira, o que 
está em João 8.44. 

Isso mesmo! No momento em que operamos 
com seus inversos em nossas vidas são geradas 
falsas identidades. Mas a boa notícia é que nossa 
identidade está em Cristo, a quem fomos criados se-
melhantemente, e é única. Descubra sua verdadeira 
identidade operando com Jesus Cristo em sua vida. 
Tão somente através da Sua palavra (leia João 8.32), 
descobriremos o que realmente somos e até mesmo 
onde tudo começou, onde pela primeira vez o inverso 
foi operado em nossas vidas. Acredito que em alguns 
casos algumas operações inversas podem ter sido 
feitas ainda no ventre. Deixem-me tentar ampliar um 
pouquinho: Deus criou homem e mulher somente, 
e com nenhuma deficiência os criou. Por uma falsa 
verdade, não querer ser o que é e a deficiência, em 
diferentes tipos, são escolhidos e não dados. Mas não 
gostaria de me alongar nesta parte, peço que Deus me 
dê sabedoria, e quando estiver pronto falar, de modo 
a não ser mal interpretado. 

Se você já conhece Jesus Cristo como seu Senhor 
e Salvador então você é filho de Deus (Jo 1.12), morada 
do Espírito Santo (1 Co 3.16), uma nova criatura (1 
Co 5.17), um justo e santo (Ef 4.24), feitura de Deus, 
a sua obra especial, nascido de novo em Cristo para 
fazer boas obras (Ef 2.10), raça eleita, sacerdócio real, 
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus 
(1 Pe 2. 9-10), adversário do Diabo (1 Pe 5,8), nascido 
de Deus e o maligno não pode lhe tocar (1 Jo 5.18) e 
será como Cristo quando ele regressar (1 Jo 3.1-2).

Gostaria de finalizar com algumas verdades desta-
cadas pelo grande escritor Neil T. Anderson: Você não 
é inferior, pois está sentado com Cristo nos lugares 
celestiais (Ef 2.6), você não está inseguro, uma vez que 
Cristo nunca o deixará ou abandonará (Hb 13.5), você 
não é inútil, porque tudo pode naquele que o fortalece 
(Fp 4.13), não precisa mais ter sentimento de culpa, 
pois não há condenação para os que estão em Cristo 
(Rm 8.1), não precisa andar ansioso, Deus ofereceu 
trocar sua paz por nossa ansiedade (Fp 4.6). E ainda, 
não precisa mais ter dúvidas, Ele lhe dará sabedoria 
quando você pedir (Tg 1.5). 

Descubra sua 
verdadeira 
identidade 

“Orar é quando você fala com Deus; 
meditar é quando você ouve Deus falar.” 

(Diana Robinson)

operando com Jesus 
Cristo em sua vida

O missionário Pr. Vanderley 
Borges, implantando a igreja 
Templo Batista Sião em Goia-
nésia GO, realizou nos dias 10 
e 11 de setembro, uma série 
de conferências tendo como 
preletor o Pr. José Wilson do 
Templo Batista Ebenézer de 
Goiânia GO, sai igreja envia-
dora. O Senhor abençoou o 
evento com uma confirmação 
de decisão, mais uma conversão 
e no domingo, dia 11, quatro 
novos irmãos foram batizados: 
Grasiele, Mirele, Wilson e Clei-
ton. Também muitos visitantes 
compareceram às conferências 
e agora serão visitados pelos 
irmãos de Goianésia.

PILAR - ARGENTINA
Este tem sido um mês de 

adaptação para nós. Estamos 
recomeçando a vida do zero. 
Graças a Deus não tem sido di-
fícil adaptar-nos a cultura daqui. 
Ao mesmo tempo, tem sido um 
mês de espera. Já demos en-
trada na nossa documentação, 
mas é um processo demorado. 
O documento pode demorar 
até 90 dias para chegar, e sem 
o documento não podemos 
comprar o carro. Mas louvamos 
ao Senhor porque Ele tem nos 
guiado nesse processo, e usado 
os irmãos aqui da Argentina para 
nos ajudar. Temos servido na 
Iglesia Bautista Independiente 
del Pilar nas áreas de música, 
jovens, e pregação. Comecei a 
dar aulas de piano e violão na 
igreja. Estou com 15 alunos de 
piano e 15 de violão. Josi ajuda 
no discipulado e pretende come-
çar um coral infantil. Para entrar 
em contato: E-mail: adrianojosi-
silva@gmail.com.

das igrejas representadas com seus res-
pectivos líderes, teve também a presença 
de muita gente da cidade e no primeiro 
culto participaram mais de 500 pessoas. 
Foi realizado do lado de fora. 

As mensagens foram pregadas pelo Pr. 
Geovan B. Santos, missionário da Comu-
nhão Batista Bíblica Nacional, que tem o 
seu trabalho na Cidade de Novo Gama GO. 

Durante o evento, foi contada a bela 
história da igreja aniversariante. Foram 
homenageados, com duas placas o Pas-
tor José Antônio Marques e sua esposa 
Arquimínia Marques pelos 43 anos de vida 
missionária naquela região, e a missionária 
Rebecca Terrel, pelos seus 38 anos de vida 
missionária no Brasil. 

Havia na igreja um clima de muita 
alegria e satisfação por compartilharem as 
bênçãos recebidas no novo templo que por 
sinal tem belas e modernas instalações, 
além de ser muito aconchegante. 

Depois do culto foi servido uma gostosa 
refeição para todos os presentes, fortale-
cendo a comunhão entre os irmãos, e mos-
trando assim o amor e o cuidado da igreja. 
No sábado foi realizado o segundo culto, 
ocasião em que Deus usou o conferencista 
para trazer uma abençoada mensagem que 
desafiou a todos ao serviço de qualidade 
ao Senhor. 

Depois da mensagem na EBD, o Pr. 
Antônio dos Santos realizou batismos 
demonstrando assim que a igreja continua 
fazendo discípulos no cumprimento da 
ordem do Senhor. 

Templo novo como 
presente de aniversário

Na inauguração, culto do lado de fora

Parte interna da Igreja

secretaria a ata de fundação da então 
Igreja Batista Bíblica em Lagoa do Junco, 
que constava a organização da mesma 
no dia 26 de Agosto de 2003, numa as-
sembleia presidida pelo Pr. José Antônio 
Marques autorizando com as bênçãos da 
Igreja Batista Bíblica em Avelino Lopes 
PI, a organização da Igreja bem como 
dando posse ao seu referido Pastor. Foi 
um momento de grande alegria recordar 
o início de todo o trabalho que culminou 
no nascimento da Igreja. 

Anos depois por ter se mudado de lo-
calidade por força das dificuldades com a 
estiagem que é característica da região, a 
igreja mudou-se para um novo bairro cha-
mado de Novo Horizonte onde adotou, em 
assembleia, um novo nome passando a se 
chamar Segunda Igreja Batista Bíblica em 
Avelino Lopes, Piauí.   

Foi um tempo de muita comunhão com 
Deus e com os irmãos. Os cultos foram 
realizados da sexta-feira, dia 26 de agosto 
até domingo dia 29. Cada culto contou 
com a presença de representantes das 
igrejas da região. Igreja Batista Bíblica 
de Avelino Lopes, Igreja Batista Bíblica 
de Nova Holanda, Igreja Batista Bíblica 
de Buritirama, Congregação Batista Bí-
blica de Poço da Jurema, Igreja Batista 
Bíblica de Curimatá, Igreja Batista Bíblica 
de Júlio Borges, Igreja Batista Bíblica do 
Brejo da Serra, Igreja Batista Bíblica de 
Luiz Eduardo Magalhães, Igreja Batista 
Bíblica de Novo Gama GO, Igreja Batista 
de Avelino Lopes, e a Igreja anfitriã. Além 
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CAXIAS DO SUL RS
O pastor Francisco Cosmo e 

sua família, em Caxias do Sul RS, 
estão diante de grandes desafios 
espirituais que só podem ser 
superados através da oração. Só 
para os irmãos terem uma ideia, 
as últimas informações são de 
que os bruxos da Angola, África, 
estão vindo se consultar e receber 
treinamentos com os bruxos do 
Rio Grande do Sul porque lá estão 
os mais conceituados bruxos do 
mundo. Segundo pastor Cosmo, 
essa realidade pode ser sentida 
na batalha espiritual travada no 
dia-a-dia. O que os mantém fir-
mes é saber que “...maior é Aque-
le que está em nós do que aquele 
que está no mundo”. Orem por 
proteção espiritual para a família, 
e para que sejam tão próximos de 
Deus que o inimigo não encontre 
espaço para se interpor. Continua 
o trabalhando no Bairro Universi-
tário onde está sendo implantada 
a igreja com EBD aos domingos 
pela manhã e culto à noite. Às 
quintas-feiras culto de oração. 
Há, também, três novos pontos 
de pregação e estudos bíblicos 
na semana. Orem pela plantação 
de uma igreja no Bairro Cruzeiro. 

FORTALEZA CE

O missionário Pr. Valcides 
Cativo Xavier, traba-
lhando em Urucará AM, 

realizou uma viagem missionária 
à Colômbia. Além de desafiadora, 
a viagem foi onerosa, pois teve 
investimento total de 1.150 litros de 
gasolina. 

Como parte do trabalho na via-
gem, na cidade de São Gabriel da 
Cachoeira AM, foi realizado o Se-
gundo Congresso com os Povos In-
dígenas voltado exclusivamente para 
a liderança com a participação de 37 
líderes indígenas incluindo pastores 
e missionários de várias etnias. No 
final foi realizada a ordenação de três 
pastores ao ministério: Valmir da Sil-
va, Ismael Pereira, e Aloisio Mateus. 

Os cultos registraram presença 
de 250 pessoas por noite. O local 
do evento foi as dependências do 
Instituto Batista Bíblico Ynienga 
Opakaua. Pr. Valcides contou com o 
apoio do Pr. True Hawkins. 

O sexto mandamento (“não matarás), destaca a proteção 
da vida, o sétimo (“não adulterarás”); fala da proteção à 
família, o oitavo (“não furtarás”); lida com a proteção da 

propriedade, o nono (“não dirás falso testemunho”), trata da honra, 
finalmente; o décimo (“não cobiçarás”), exalta o contentamento.

Minha ênfase hoje é sobre o sexto: “Não matarás.” É um manda-
mento específico e não uma proibição geral contra todas as formas 
de vida. Afinal, a pena de morte existia no Antigo Testamento quando 
havia crime premeditado, agressão aos pais, relação homossexual, 
trabalho no sábado e assim por diante. Obviamente, as autoridades 
tinham a competência para julgar e executar o castigo.  “O próprio 
fato de que a vida humana é santificada aos olhos de Deus faz 
do ato deliberado de tirar uma vida humana o ato mais hediondo 
possível.” Adrian Rogers, p.122.

Os mandamentos foram dados aos pais. É necessário ensinar 
aos nossos filhos o valor do dom divino chamado vida. Vivemos 
em uma sociedade impregnada de agressividade e violência. Daí 
a importância de refletir sobre a importância da vida. Diariamen-
te, muitos morrem ou matam por razões tão bobas, tão fúteis. 
É a banalização do ser, do milagre da vida, inclusive do aborto 
generalizado. 

O “não matarás” é um mandamento para proteger a vida.  Então 
você diz: “Eu não bebo, não mato, não sou traficante, não pratico 
aborto...” Infelizmente, pensamos na morte, apenas física, uma 
tragédia por si só, mas quero refletir sobre outras formas de morte, 
como disse Pablo Picasso: “A morte não é a maior perda da vida. A 
maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos.” 
Infelizmente, sonhos morrem, projetos são abortados, ministros e 
ministérios sangram, maridos e esposas drenam a energia um do 
outro... Alguns filhos vão acrescentando rugas aos rostos dos seus 
pais, vão embranquecendo os seus cabelos mais rapidamente, 
trazendo distúrbios físicos. Maridos vãos torturando a esposa com 
palavras duras, com frieza, com desprezo, desrespeito.  Mata-se de 
desgosto. Ás vezes decretamos a falência do outro: “Eu não acredito 
mais em você”, ou a morte do outro: “Você morreu pra mim!” Sim 
há outras formas de morte. Dr. Adib Jatene (médico cardiologista 
de São Paulo, já falecido), certa vez disse: “O trabalho não mata 
ninguém, o que mata é a raiva.” Quem de nós não teve vontade 
de esganar alguém? 

O Novo Testamento nos ensina a obedecer por transbordar e não 
meramente para cumprir a rigidez da Lei. “Eu porém vos digo”. No 
reino, cuide do seu coração para não ter pensamentos assassinos.  
A nossa justiça precisa EXCEDER a justiça dos fariseus. Jesus vai 
na raiz, na motivação do coração a fim de não mantermos a reli-
giosidade da obediência externa, mas do íntimo. Não apenas não 
matar, mas querer que o outro viva bem, não apenas o adultério 
físico, mas cuidar dos olhos, para não cometer o adultério mental. 
Não apenas dar o dízimo, mas além do dízimo, não apenas a lei 
rígida, mas o transbordar, o ir além. 

Cabe bem aqui a poesia de Marta Medeiros:
“Morre lentamente quem se transforma em escravo do 

hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não 
muda de marca, não se arrisca a vestir uma nova cor ou não 
conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem faz 
da televisão o seu guru. Morre lentamente quem evita uma pai-
xão, quem prefere o negro sobre o branco e os pontos sobre os 
“is” em detrimento de um redemoinho de emoções, justamente 
as que resgatam o brilho dos olhos. Morre lentamente quem 
não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não en-
contra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói o 
seu amor-próprio, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente, 
quem passa os dias queixando-se da sua má sorte ou da chuva 
incessante. Morre lentamente, quem abandona um projeto antes 
de iniciá-lo, não pergunta sobre um assunto que desconhece ou 
não responde quando lhe indagam sobre algo que sabe. Evite-
mos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar 
vivo exige um feito muito maior que o simples fato de respirar. 
Somente a ardente paciência fará com que conquistemos uma 
esplêndida felicidade.”

Eis ai um teste para saber se o camarada passou pelo nascimen-
to ou não. “Sabemos que passamos da morte para a vida porque 
amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. 
Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum 
assassino tem a vida eterna em si mesmo” -  I Jo 3.14-15. O seu 
coração é uma fábrica de ira? A salvação é pela graça, mas você 
não pode ser um salvo se permanece com ódio. Faça do seu lar 
um lugar de amor, paz, alegria e vida. 

Deus nunca foi a favor, da morte, desde o início orientou nossos 
primeiros pais, para que optassem pela vida, caso contrário: “Cer-
tamente morrerás.” E a fatalidade ocorreu.  Ainda bem que Jesus 
entrou em cena com o “Certamente viverás”, a essência de João 
10.10. Todo cristão foi chamado para promover a vida em seus 
relacionamentos.

“Um arrogante certo é certamente 
melhor que um sujeito humilde e errado.” 

(Geoff Arbuthnot)

No dia 28 de agosto de 2016, 
a Primeira Igreja Batista Bíblica de 
Fortaleza CE, sob a liderança do 
Pastor Elísio Pires Simões rece-
beu a visita de quatro missionários 
amigos da África: Valgêncio Amid 
Sombrano Massingue, Aníbal 
Virgílio Gimo, Mello Elói Dinis 
João Batista e Miguel Vinícius 
Nogueira. Foi um culto muito 
abençoado com uma mensagem 
sobre Elias, o tesbita (I Reis 18) 
e os testemunhos dos homens de 
Deus que além de falar das suas 
vidas e ministérios, mostraram um 
pouco de suas canções e forma 
de culto. Contatos com Pr. Elísio 
pelo e-mail: elisiosimoes@yahoo.
com.br.

MAPUTO 
A missionária Rosângela Silva 

Feitosa, trabalhando em Maputo, 
Moçambique, África, tem tido par-
ticipação importante no trabalho 
com os pré-adolescentes. Os 
resultados são surpreendentes, 
pois tem havidos conversões 
genuínas. Orem especialmente 
por duas meninas que foram 
salvas: Lanasha, que e é órfã e 
Fofucha e vive com os avós. No 
dia 5 de setembro, alguns irmãos 
do Brasil, a maioria da Bahia, 
visitaram o trabalho missionários 
em Maputo. Também o trabalho 
com os jovens tem dado bons 
resultados. No dia 25 de setem-
bro as três igrejas, Bagamoyo, 
Liberdade e Malanga, com os 
missionários Max, Patrícia, Zu-
leide e Divino organizaram um 
intercâmbio e participaram 60 
jovens. WhatsApp: 258 84 614 
3334, e-mail: missrosangelafei-
tosa@gmail.com.

Não matarás! 
Sim à Vida!

De São Gabriel da Cachoeira Pr. 
True retornou a Manaus e os pasto-
res Marcilio Quintino e João Bosco, 
acompanharam Pr. Valcides até a 
Colômbia, cruzando por Cucuí, na 
tríplice fronteira entre Brasil, Vene-
zuela e Colômbia. 

Já na Colômbia, na Comunida-
de Galileia, foi realizado o primeiro 
Congresso para a Liderança do 
Povo Curipaco, com nove pastores, 
sendo cinco da Colômbia e quatro 
da Venezuela. Todos os estudos 
foram traduzidos do português para 
o dialeto curipaco pelo Pr. André que 
é do próprio povo. 

Para contatos com Pr. Valcides 
Xavier Cativo e sua esposa Marly: 
Rua Carvalho Leal, 128 - Bairro São 
José - CEP  69130-000 Urucará AM. 
Telefone celular vivo 92-991591463; 
E-mail valcidescativo@yahoo.com.
br. Para apoiá-lo financeiramente, en-
trem em contato com a sua missão: 
www.missaoami.com.br.

Missionário Valcides 
visitou a Colômbia

Ordenação de 3 pastores em S. Gabriel
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Uma reportagem da edição de 1 de setembro 
de 2016, da revista americana Times causou 
espanto nos leitores. A matéria foi escrita pela 

jornalista Jessi Hempel, que orgulhosamente criou a se-
guinte manchete: ‘A Gravidez do meu Irmão e a Composi-
ção da Nova Família Americana.’ No parágrafo de abertura 
Hempel continua: ‘Meu irmão Evan nasceu fêmea. Mas 
há 16 anos decidiu mudar de gênero, mas nunca desistiu 
de querer ter um bebê. Nesta primavera ele deu à luz 
seu primeiro filho.’ As palavras soam estranhas, pois os 
gêneros gramaticais tornam a comunicação ininteligível. 
Como explicar que ‘Meu irmão nasceu fêmea?’ Mas, 
ainda mais chocante é a foto ilustrativa da matéria: uma 
pessoa com feições masculinas, musculosa e com uma 
barba ruiva bem fechada, amamentando uma criança. 

Na própria manchete vemos que o caso e as imagens 
são extremamente confuso. Como a jornalista afirma, 
Evan nasceu biologicamente mulher, resolveu se transfor-
mar em homem e agora deu à luz a uma criança. Por que 
Evan deu à luz? Porque Evan na verdade é Evelyn, e a 
sua composição fisiológica não mudou, apesar do intenso 
tratamento hormonal. Homem não dar à luz, nem mulher 
precisa fazer cirurgia devido a doença de próstata. Por 
mais que Evelyn queira ser Evan, continua, em essência, 
com o gênero que Deus lhe determinou. A gravidez de 
Evan apenas confirma que ele na verdade é ela, e que 
sua verdadeira identidade vai lhe acompanhar até o fim. 

Eclesiastes 7.29 declara que Deus fez o homem reto, 
mas ele se meteu em muitas astúcias. Que descrição per-
feita do homem moderno: um ser metido em tantas astúcias 
e distorções, em eterno questionamento e revolta, fazendo 
tudo para violentar sua própria alma (Pv. 8.36). A história em 
si mesma já é repleta de confusão, mas se torna ainda pior 
quando uma criança é acrescentada ao enredo. Como essa 
criança vai se sentir? Dentro da celebrada nova modalidade 
da família americana, será ensinada que sua mãe é seu 
pai. Mesmo antes de poder articular seus pensamentos, a 
dúvida vai consumi-lo por dentro. Imagine um dia o diálogo 
dentro de casa: ‘Você é mãe, mas eu chamo de pai...?’ E 
a resposta... ‘Você é pequeno para entender... eu sou mãe 
biológica, mas pai social. É tipo mãe/pai... entende?’ Com 
certeza não! Podemos estar certos de que a criança terá 
grande dificuldade de aceitar essa situação, vivendo em 
eterna incerteza. Se, depois de alguns choques, o menino 
passar a aceitar pacificamente essa nova configuração 
familiar, sem dúvidas sua mente terá sido reprogramada 
para não fazer diferença entre o que é realmente diferente. 
Ele passará a crer que tudo é fluido, que não existe nada 
que se possa abraçar como firme e seguro. Aquilo que é 
pode não ser, dependendo da visão de cada um. Desse 
modo, não somente a realidade se desfaz, como a própria 
perderá deixa de ser. 

Não precisamos pensar muito para concluir que a publi-
cação da Times é uma apologia à filosofia LGBT, e um ata-
que a todas as mentes retrógradas que ainda não aceitam 
os resultados da revolução moral dos tempos modernos. 
Mas, além do aspecto provocativo da reportagem, o fato 
é que a revista reflete a triste realidade a que chegamos. 
Anos atrás ninguém iria entender o debate sociológico, que 
procura nos forçar a aceitar a diferença artificial entre sexo 
e gênero. Era tudo bem simples:  quem nasceu com sexo 
masculino era de gênero masculino. Hoje, uma coisa não 
corresponde a outra. Você pode decidir ser aquilo que não 
é. Imagine a confusão que isso gera!

O que acontece quanto à questão gênero é apenas um 
retrato da fluidez que caracteriza o nosso tempo... homens 
plásticos, num mundo sem bordas. Os homens resolveram 
remover os marcos antigos, contrariando o ensino de Pro-
vérbios 22.28. Por isso, somos uma sociedade desconfiada. 
Se tudo está em constante mutação, perdemos as nossas 
certezas e referenciais. Mas, enquanto os mentores sociais 
se alegram com a plasticidade do nosso tempo, os que co-
nhecem o Deus eterno, revelado na Sua eterna e infalível 
Palavra, sabem que não estamos apenas enfrentando uma 
crise de definição de gênero, mas uma crise existencial, cujo 
final terminará desintegrando o próprio homem. A palavra de 
ordem é descontruir. Nesse passo, não vai sobrar ninguém 
para juntar os cacos, e isso é triste... muito triste!! 

VENEZUELA
Na Venezuela a crise vai 

ficando mais grave. A escassez 
continua e o custo de vida cada 
vez mais caro. Pobreza, fome 
e miséria tem se multiplicado. 
Apesar das lutas, Deus tem con-
cedido graça e favor ao seu povo. 
Em Araure, o Pr. Aguinaldo tem 
tido novas famílias convertidas e 
o trabalho com as crianças tem 
crescido. Ele está começando 
mais um nível do Instituto Bíblico 
com as aulas de Profetas Meno-
res, Livros Históricos, Finanças, 
Doutrinas, Prioridades e Epistolas 
Gerais. Em setembro, período 
de férias escolares, realizou o 
acampamento para os jovens e a 
EBF com cerca de 130 crianças 
cada dia. Outubro é o mês de 
missões e o seu alvo é ampliar 
a participação na obra. Contatos 
com Pr. Aguinaldo Ferreira, Rita, 
Joyce, Julia, Juan Pedro, através 
do WhatsApp: +584266491168.

23º ANIVERSÁRIO

“Os sonhos são as respostas de hoje para as questões de amanhã”
(Edgar Cayce)

A gravidez do 
meu irmão

“Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, 
de que são passíveis de morte os que tais coisas 
praticam, não somente as fazem, mas também 

aprovam os que assim procedem.” 
(Romanos 1.32)

IBBN em Sales Oliveira 
empossou seu novo pastor

No dia três de setembro a Igreja 
Batista Boas Novas em Sales 
Oliveira SP, em um culto que 

contou com a presença de vários pastores 
e irmãos das igrejas daquela região, deu 
posse ao Pr. Lorival Pedroso da Silva. O 
pregador do culto de posse foi o Pr. Carlos 
Alberto Moraes, que atuava interinamente, 
orientando a igreja, desde a saída do Pr. 
Walmir H. Quaresma.

Pr. Lorival mudou-se para Sales Olivei-
ra no dia 22 de julho e o culto de posse foi 
marcado para esta data de setembro por 
decisão da própria igreja. Ele é casado 
com Elaine Souza da Silva e tem duas fi-
lhas, Sara Lorena de treze anos e Mariane 
Helena de oito.

Natural de Cuiabá, Pr. Lorival se 
converteu no dia 12 de julho de 1986 
em uma EBF realizada na Igreja Batista 
Fundamental em Morada da Serra, Cuia-
bá MT, sob a liderança do Pr. Antônio 
Majela Pupin que o batizou do dia três de 
dezembro de 1989. A EBF foi dirigida pela 
missionária Raylda. O fundador da Igreja 
Batista Fundamental foi o Pr. John Chris-
tian Raehl, missionário estadunidense.

Em fevereiro de 1998, depois de ter 
confirmado seu chamado para o ministé-
rio, Lorival foi para Orlândia SP para es-
tudar no Seminário Teológico-Missionário 
Emaús que estava ligado à Igreja Batista 
Independente, sob a liderança do Pr. 
Carlos A. Moraes. Lorival formou-se em 
dezembro de 2001.

Depois de formado, como estava na-
morando a jovem Elaine de Souza da IBI 
em Orlândia, Lorival decidiu permanecer 
um pouco mais até o casamento que foi 
realizado no dia 27 de abril de 2001. Tendo 
permanecido um pouco mais, Lorival foi 
convidado, no início de 2002 para traba-
lhar como auxiliar do Pr. Carlos Moraes 
na IBI em Orlândia. No dia 12 de janeiro 
foi examinado pelo concílio de pastores 
na Igreja Batista Bíblica em Barretos e 
ordenado ao pastorado em 18 de janeiro 
de 2002 na IBI em Orlândia SP. Todo esse 

tempo, Lorival teve o apoio de sua esposa 
que, desde 1981 havia se formado no 
Seminário Batista Ebenézer em Ribeirão 
Preto SP e tinha desejo de também servir 
ao Senhor.

Em 2003 o Pr. Carlos deixou o pas-
torado da IBI de Orlândia, saindo para o 
trabalho missionário como Coordenador 
de Missões da AMI. Com a saída do Pr. 
Carlos a igreja elegeu Pr. Lorival como 
titular e ali ele permaneceu até outubro 
de 2006.

No dia 20 de outubro de 2006, Pr. 
Lorival aceitou o convite da Igreja Batista 
Fundamental em Cuiabá. Embora fosse 
um grande desafio, havia um compromis-
so e o desejo de liderar aquela que foi a 
igreja onde ele havia se convertido e pos-
teriormente o enviara para o seminário.

Ao chegar em Cuiabá a igreja estava 
com baixa frequência devido ao fato de 
ter ficado um bom tempo sem pastor. 
Mas os que ali estavam eram irmãos fiéis 
e firmes na obra do Senhor. Eles foram 
o maior estímulo para Pr. Lorival que se 
pôs a trabalhar. A igreja voltou a crescer 
e ele permaneceu na sua liderança por 
cinco anos.

Em 2012, convidado pelo Primeiro 
Templo Batista em Sinop MT, fundado pelos 
missionários George e Steven Huestis, Pr. 
Lorival aceitou o desafio. Deixou em seu 
lugar em Cuiabá o Pr. Saffyk Vacuna. Em 
Sinop ficou até dezembro de 2015, quando 
aceitou o convite para pastorear a Igreja 
Batista Boas Novas em Sales Oliveira.

Para o Pr. Lorival e sua família, voltar 
para o Estado de São Paulo fazia parte 
dos seus planos. Quando foram para o 
Mato Grosso, fizeram planos de permane-
cer por lá durante dez anos e, exatamente 
neste ano de 2016 completa o prazo esta-
belecido neste mês de outubro.

Contatos: Rua Major Manuel de Aze-
vedo n: 484 Jardim Paraiso - CEP. 14660-
000 Sales Oliveira SP.  E-mail: prlorival@
hotmail.com. Telefone Residencial: (16) 
3852-0757 - Celular: (16) 992403117.

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

DICAS DE LEITURA 
MINISTÉRIOS DE 
MISERICÓRDIA
Timothy Keller

Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br

Por que alguém arris-
caria a própria seguran-
ça, cancelaria a agenda, 
gastaria suas economias 

ao encontro da Igreja com Cristo, deno-
tando uma sequência lógica, aceitável 
e coerente para os acontecimentos tão 
aguardados. No último capítulo uma ad-
vertência aos teólogos e ministros sobre 
o estudo continuado dos textos bíblicos 
escatológicos.

LENDO OS SALMOS
e ficaria todo sujo de terra e sangue para 
ajudar uma pessoa de outra raça e classe 
social? O Bom Samaritano não ignorou o 
homem espancado na estrada de Jericó. 
Assim como ele, tomamos ciência de 
pessoas necessitadas à nossa volta. O 
que vamos fazer?

O ENCONTRO DA IGREJA COM CRISTO
Eudes de Souza Dantas

Chamada 
da Meia Noite

www.chamada.com.br
Estudo foi baseado 

nos textos bíblicos, re-
tratando com seguran-
ça a interpretação das 
passagens referentes 

C.S. Lewis
Editora Ultimato
www.ultimato.

com.br
 “Esta não é uma 

obra ‘apologética’. 
Não tento conven-
cer não cristãos de 
que o cristianismo 
é verdadeiro. Dirijo-
-me a pessoas que 

já creem no cristianismo ou a todos os 
que estão preparados para, durante a 
leitura, ‘abdicar de sua incredulidade’. 
Um homem não pode defender a verda-
de o tempo todo; é preciso que também 
haja um tempo para alimentar-se dela” 
(C.S. Lewis).

Nos dias 24 e 25 de setembro 
de 2016 foi realizada uma conferên-
cia de comemoração do 23º de Ani-
versário de Primeira Igreja Batista 
Bíblica em Vila Natal, soba lideran-
ça do Pr. Mário José da Silva. Antes 
da conferência, a igreja realizou 14 
dias de oração como preparação. 
O preletor foi o Pr. Valdir Pereira 
Pardini, da Igreja Batista Maranata 
de Santo André SP. Toda a igreja foi 
ricamente abençoada pelo Senhor 
através das mensagens.

PROJETO PORTUGAL
No mês de agosto o missio-

nário Pr. Wesley Alencar teve a 
oportunidade de divulgar o Projeto 
Brasil - Portugal em igrejas do Ce-
ará, além de participar com outros 
missionários da Missão Ministé-
rios Multiculturais Maranata, em 
Jucás de uma Conferência Mis-
sionária. Até agora ele visitou 77 
igrejas desde 2014. Nos dias 30 
de setembro até dia 13 de outubro 
Pr. Wesley está em visita a Lisboa, 
Portugal em contato com igrejas e 
com pastores locais, visando uma 
possível parceria ministerial. Essa 
viagem está sendo feita em equi-
pe com Pr. Adil Bispo dos Reis, 
de Salvador, Pr. André Pinto, de 
Simões Filho BA, Pr. Jenuan Lira 
de Fortaleza CE e o irmão Vinícius 
Gomes, de Salvador BA. 
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Filho de João Fer-
nandes Serra e 
Laur i ta Santos 

Serra, Josafá Fernandes 
Serra nasceu no dia 29 de 
julho de 1964 em Medeiros 
Neto, na Bahia e foi para 
São Paulo em 1970. Sua 
infância, adolescência e 
juventude, se passaram 
na região do ABCD, Santo 
Amaro e Cotia. Nascido em 
um lar cristão, de família 
Batista, Josafá foi levado a 
Cristo da adolescência em 
São Bernardo do Campo SP.

Em junho de 1987, o 
Senhor confirmou o seu cha-
mado para o ministério, e ele 
foi para o Seminário Batista 
Regular do Sul em Pinhais 
PR onde estudou de julho de 
1987 a dezembro de 1991. 
Formou-se e iniciou seu 
ministério em dezembro de 
1991. Casou-se com Shirley 

Martins nascida em Jandaia 
do Sul - PR em 29/08/1977, 
no dia13 de janeiro de 1996. 
No ano 2000 foi para Ara-
pongas PR, Norte do Para-
ná, como missionário. Ali deu 
início ao estabelecimento da 
Igreja Batista Moriah. Com 
o falecimento da esposa, no 
dia13/10/2009 em Arapon-
gas PR, Josafá ficou com as 
duas filhas ainda pequenas: 
Giovanna Fernandes Serra 
(11/10/98), com onze anos 
e Laura Fernandes Ser-
ra (08/11/2002) com sete. 
Teve que entregar o campo 
para outro missionário dar 
sequência e a igreja está 
indo bem.

Em 18 de dezembro de 
2010, Josafá casou-se com 
Regina Fernandes Sanches 
Chiqueto Serra em Campina 
da Lagoa, Oeste do Paraná. 
Regina também era viúva 

como Josafá e tinha 
uma filha, Carolina 
Chiqueto Romero. 
Após o casamento 
foram para Cascavel 
PR onde permanece-
ram por dois anos e 
voltaram para Cam-
pina da Lagoa, desta 
feita através da AMI 

em casa e agora pessoas 
estão sendo salvas, batiza-
das e discipuladas. Há três 
irmãos sendo usados na 
parte instrumental do louvor.

Josafá fez a convalida-
ção do seu diploma de teo-
logia pelo Centro de Ensino 
Superior de Maringá PR e, 
para melhorar seu preparo, 
faz pós-graduação em Psi-
copedagogia Institucional.

Contato com o missio-
nário Pr. Josafá F. Serra 

pelo e-mail: josafaserra@
yahoo.com.br.

Campina da Lagoa com o Pr. Josafá F. Serra

- Associação Missionária 
Independente, enviado pela 
Igreja Batista Adonai, de 
Osasco SP liderada pelo Pr. 
Fernando Ferreira de Souza. 

A região sul do Brasil é 
bem resistente ao evange-
lho. Há muitos imigrantes da 
Alemanha, Ucrânia, Polônia, 
Itália, Hungria e Espanha. 
Por isso, o trabalho de evan-
gelização é feito na base 
da amizade, distribuição de 
bíblias e outras literaturas 
de cunho evangelístico. Os 
cultos ainda são realizados 

O missionário Pr, Tomé Lopes Dos Santos, realizou 
Conferências Missionárias na Igreja Batista no Jardim Var-
ginha, São Paulo, Capital, sob a liderança do Pr. Vicente. 
O motivo da conferência foi comemorar o aniversário e m 
um final de semana abençoado. 

As comemorações começaram no sábado e se es-
tenderam até domingo no período da noite. “Foram dois 
dias de comemorações, mas também um momento de 
estreitamento de comunhão com Deus. 

COBIJA - BOLÍVIA
De 16 a 18 de se-

tembro foi realizado o 
Retiro Espiritual para 
Liderança, pelo mis-
sionário Lourenço L. 
Tipo em Cobija, Bolí-
via. Dias 21 a 23 de 
outubro, será a vez 
do Retiro Espiritual 
para Famílias. De 24 a 
27 de novembro será 
a Conferência Mis-
sionária, sob o tema, 
“Alcançando o Povo 
Tacana”. A igreja será conscientizada sobre a sua respon-
sabilidade missionária. Continua toda quarta e quinta, aulas 
do Seminário de Capacitação para Formação de Obreiros.  
Orem pelos alunos da foto: Richard, Martha, Reyna, Ismay, 
Diego, Yeili, Limbert, Mario, Yolanda, Pedro, Jeiny, Milton. 
Contatos pelo e-mail: lauratipo@outlook.com.

RIO BRANCO AC
O ministério de implantação de Igrejas em Rio Branco 

AC, pelo missionário Pr. Ruy Messias continua se expan-
dindo. Em abril deste ano foi dado mais um passo em 
direção ao início de um novo trabalho junto a uma nova co-
munidade, nas imediações do bairro periférico denominado 
Cidade do Povo onde reside mais de mil famílias. Trata-se 
de uma população humilde e com parcos recursos. São 
famílias oriundas de áreas de risco e alagadas; as quais 
todos os anos enfrentavam a dura realidade de deixar suas 
casas devido às cheias do Rio Acre. Essas famílias têm 
enfrentado graves problemas por conflitos sociais e são 
obrigadas a conviver com a violência que permeia não só 
a capital do Acre, mas o país como um todo. Não poucas 
vezes, o bairro é o endereço de latrocínios, brigas, furtos 
e tráfico de drogas. A violência tem nesse bairro, um forte 
aliado para o aumento nas estatísticas da criminalidade. 
Uma nova igreja já foi iniciada na residência de uma famí-
lia que se converteu. Logo haverá o primeiro grupo para 
batismo. Orem pelo Pr. Ruy.


