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Pesquisa mostra que conversão maciça de refugiados 
muçulmanos ao cristianismo na Europa poderá levar a um 
grande reavivamento espiritual na região.

Quem sabe de onde vem e se converte ao Evangelho do 
Senhor Jesus Cristo, sabe bem a diferença do antes e depois. 
Essa constatação parece estar ficando cada vez mais evidente 
entre a população de ex-muçulmanos convertidos na Euro-
pa, ao ponto de já ter sido alvo de pesquisas, procurando 
entender o impacto causado na região, no âmbito religioso, 
por muçulmanos que se convertem ao cristianismo. 

As informações foram publicadas originalmente no 
noticiário internacional Gospel Herald, revelando como 
refugiados islâmicos do Afeganistão, da Síria e do Paquistão 
na Europa, são acolhidos por comunidades cristãs locais, 
dando a tais grupos a oportunidade de finalmente conhecer 
a liberdade em Cristo através, não apenas, do conhecimento 
bíblico, mas principalmente pelo gesto de amor com que 
tais refugiados são recebidos. Visão Panorâmica Pág. 6

No feriado da Páscoa, 
dias 13 a 16 de abril, a 
MBAM está realizando, pelo 
quinto ano consecutivo, o 
Acampamento Conexão Jo-
vem no Maanaím em São 
Sebastião do Paraiso MG. 
Claro que, prioritariamente 
o evento beneficia jovens 
da região, mas como acon-
tece todos os anos, jovens 
de cidades mais distantes 
participam devido ao baixo 
custo.

Quando esta edição do 
Jornal de Apoio chegar às 

 A bancada evangélica em Brasília se mobilizou para 
exigir do Ministro Mendonça Filho a retirada do decreto 
assinado por Temer, o artigo que institui a ideologia de 
gênero como assunto para ser abordado nas escolas.

 O decreto número 9.005/2017 assinado pelo Presi-
dente Michel Temer no dia 14 de março desse ano está 
dando o que falar entre os contrários à “ideologia de gê-
nero”. O decreto em seu Artigo 25 (Seção II), abre margem 
para que através do argumento de tolerância e respeito 
a diversidade, a ideologia de gênero seja ensinada nas 
escolas como forma de doutrinar crianças e adolescen-
tes para uma compreensão equivocada da sexualidade 
humana. Leia na Pág. 3

A Associação Missioná-
ria Independente, junta-
mente com o missionário 
Osmundo Pereira de Araú-
jo, enviado pela IBB Monte 
Castelo, em Campo Gran-
de MS, está apresentando 
o Projeto Sudeste Asiático 
que abrange duas penín-
sulas, Indochina e Indoné-
sia. Na Indochina são cinco 
países: Mianmar, Tailândia, 
Camboja, Laos e Vietnã. Na 

suas mãos estaremos pra-
ticamente em cima da hora 
para iniciar a programação 
que este ano terá como pre-
letor o Pr. Joel Barbosa de 
São Paulo SP. O tema será: 
“Ilumine-se: de Corpo e 
Alma”.

O investimento para 
cada participante, a partir 
de 13 anos, é de R$ 150,00. 
Se quiser tentar e ver se 
ainda tem vaga, entre em 
contato com o Pr. Carlos 
Moraes pelo WhatsApp (16) 
99192-1440.

Indonésia são dois países: 
Brunei e Timor Leste.

O casal Osmundo e Mari 
estão sendo enviados para 
o Timor Leste e estarão 
implantando igrejas e trei-
nando líderes, com vistas 
a abrir portas para outros 
missionários, tanto do Brasil 
quando do próprio Sudeste 
Asiático. 
Observatório Missionário 
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Sudeste Asiático

Brasil-India 2020

Leia na Pág. 7

Evangélicos reagem 
contra “ideologia de 
gênero” 

Na foto o missionário Almir Nunes, que está implan-
tando a IBV em Batatais SP e o Pr. Sérgio Moura da Igreja 
Batista Esperança de São Paulo, pregador da Conferência 
Missionária. Página 4

Missões em Batatais

Durante a Segunda Guerra Mundial, o casal Jan e 
Antonina Zabinski ajudou centenas de judeus escaparem 
da opressão nazista na Polônia. O que estava registrado 
na história, em livro, agora é filme. Página 6

O Zoológico de Varsóvia

Missionário estadunidense Sean A. Lunday está ini-
ciando a implantação da terceira igreja: Ribeirão Preto 
SP, São Paulo SP e Guacuri SP. Página 7

Conversão de muçulmanos está reavivando a Europa

Terceira igreja
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Editorial
e Opinião

Em Poucas Palavras Carlos A. Moraes

Se quer que seus filhos tenham os pés no chão, 
coloque-lhes algumas responsabilidades nos ombros”.
(Abigail Van Buren)

CASA DE PRAIA 
NO GUARUJÁ

Alugo uma casa de praia para temporada em Guarujá SP. Fica a 
duas quadras da Praia do Mar Casado, Praia de Pernambuco, a melhor 
praia do Guarujá. É um sobrado com 2 salas, 4 suítes, churrasqueira, 
e ampla varanda. Fica próximo ao Shopping Jequeti, Pão de Açúcar, 
e Padaria.  Contato: Falar com Davi: (11) 95955 6641 (WhatsApp).

Ao nos aproximarmos da volta 
de Cristo entendemos melhor a 
expressão de Jesus quando per-
guntou em Lucas 18.8b: “Quando 
porém vier o Filho do homem, por-
ventura achará fé na terra?” O que 
está em questão é a dificuldade de 
conversão genuína nos dias finais, 
como mostra, também, I Timóteo 
4 e II Timóteo 3.

Nesse mesmo contexto, algu-
mas igrejas que apoiam missio-
nários querem números nos re-
latórios. Crescimento numérico 
é, para alguns, a melhor maneira 
de medir a eficácia de um trabalho 
missionário de implantação ou de 
restauração de igreja. Mesmo os 
pastores, quando há um período 
de estagnação na congregação, 
as cobranças tendem a aumentar.

Assim, sob tamanha pressão, 
missionários e pastores vão crian-
do meios que facilitem o cresci-
mento das igrejas, mesmo que seja 
por adesão. Adesão que pode ser 
através de pescar nos aquários 
ou atrair pessoas para congregar 
mesmo sem conversão. 

Ao pensar em números, sem-
pre me recordo de um missionário 
estadunidense que trabalhou aqui 
no Brasil e, por sinal, exerceu um 
excelente ministério de implan-
tação de igrejas saudáveis. Ele 
lamentava, cada vez que visitava 
os EUA para prestar relatórios às 
igrejas mantenedoras. Dizia ele 
se sentia meio por baixo por não 
ter números tão expressivos para 
compartilhar, mas preferia man-
ter-se em paz com Deus do que 
hiperbolizar relatórios.

Ele contava histórias de pasto-
res e missionários que lhe causa-
vam mal estar. Uma dessas histó-
rias que era corriqueira, acontecia 
dominicalmente. Sempre que ele 
pregava de manhã aos domingos 
em alguma igreja e depois saia 
com o pastor para almoçar, encon-
travam nos restaurantes, colegas 
de igrejas co-irmãs, com os quais, 
a conversa era sempre a mesma: 
“Quantos você teve em sua Escola 
Dominical?” O tom era de desafio 
e havia uma disputa indisfarçável 
para ver quem tinha o maior nú-
mero para sentir-se vitorioso. Eno-

Por que nossas igrejas batistas tradicionais não 
estão crescendo como as outras? Por muito tempo 
nós nos consolamos com respostas tais como: porque 
não praticamos os falsos evangelhos da prosperidade, 
cura e libertação de maldições hereditárias. Se além 
de tradicional em doutrina, nossa igreja também 
for conservadora, diríamos que os nossos padrões 
de vestimenta e de música afastam algumas pesso-
as de nós. Infelizmente, essas respostas são muito 
simplistas e não possuem nenhuma base científica. 
Inadvertidamente, estamos afirmando que, para 
crescer em número, todas as igrejas precisam ser 
falsas em doutrina e mundanas em prática. Isto não 
pode ser verdade! 

Assim como Deus tem um plano específico para 
cada indivíduo, a Sua vontade não é a mesma para 
cada igreja local. Atos 2:47 deixa claro que o cresci-
mento numérico da igreja é ação contínua do Senhor 
Jesus Cristo. Todavia, enquanto não podemos fazer 
uma igreja saudável crescer, temos o potencial de 
impedir o seu desenvolvimento através de métodos 
e atitudes equivocadas. A Parábola dos Talentos, 
contada exclusivamente pelo livro de Mateus, realça 
a importância das oportunidades ao invés da quan-
tidade. Os dois primeiros servos foram igualmente 
recompensados apesar da diferença de resultados, 
mas o senhor da parábola deixa claro que ambos 
haviam cumprido a sua missão. O terceiro servo da 
história não foi punido porque teve menos oportu-
nidades, mas porque não soube se valer do talento 
que havia recebido. 

Dependendo do local e da cultura em que se en-
contra, uma igreja local sempre terá mais ou menos 

“O seu hoje representa as ações 
antes realizadas e o seu amanhã defluirá 
das suas atividades hoje desenvolvidas”.

(Joanna de Ângelis)

CONGRESSO AMI
O tempo para inscrições com parcelamentos está 

expirando. Faça sua inscrição o quanto antes. É fácil: 
você entra no site www.missaoami.com.br, preenche 
seus dados e escolhe o parcelamento. O Diretor de 
Missões da AMI te envia por e-mail os boletos para 
pagamento.

MESTRADO
O Seminário Batista Caraguá em convênio com o 

NOBTS – New Orleans Baptist Theological Seminary 
dos EUA está oferecendo um Mestrado em Ministérios 
Pastorais em quatro semestres no sistema modular 
e aulas presenciais. O reconhecimento do Mestrado 
pelo NOBTS dá direito ao aluno para transferir seus 
créditos para o Brasil e fazer aproveitamento em 
outros mestrados. As aulas serão ministradas nas 
dependências da Igreja Batista Independente de Or-
lândia SP. Para saber mais viste: www.jornalderapoio.
com.br/sbc-mestrado.

CASAIS APAIXONADOS
O prazo para inscrição para o II Encontro dos Casais 

Apaixonados deste ano a ser realizado nos dias 10 
e 11 de junho já encerrou. Mas pode haver alguma 
vaga remanescente. Caso você tenha interesse, entre 
em contato com o Pr. Carlos Alberto Moraes pelos 
WhatsApp (16) 99192-1440. O investimento para o 
casal, incluindo hospedagem, café da manhã e almoço 
de domingo é de R$ 245,00. Para conhecer:

Hotel: http://www.nacionalinn.com.br/hotel-ri-
beirao-preto/vilage-inn.

Almoço Fazendinha: http://restaurantedafazen-
dinha.com.br/restaurante/almoco.

CONEXÃO JOVEM
O Acampamento Conexão Jovem realizado duran-

te o feriado da páscoa no Maanaím este ano será nos 
dias 13 a 16 de abril. O preletor será o Pr. Joel Barbosa 
de Embu Guaçu SP que abordará o tema: “Ilumine-

se, de Corpo e Alma”. O investimento por pessoa é 
o mesmo doa ano passado: R$ 150,00, incluindo a 
estadia, as refeições, café da manhã e todo um con-
teúdo programado especialmente para os jovens. 
Para inscrever-se, entre em contato com o Pr. Carlos 
Alberto Moraes ou com o responsável pelos jovens 
em sua igreja, caso já esteja participando.

“Nos tornamos melhores na medida que 
nos aplicamos mais nas atividades, sejam elas 

quais forem: pensar é importante sempre, 
mas é a ação que nos difere da média”.

(Fernanda Braga)

MISSÕES NAS IGREJAS
A AMI - Associação Missionária Independente 

realiza Conferencias Missionárias Regionais em todo o 
Brasil em parceria com igrejas locais. Essas conferên-
cias podem coincidir com a conferência missionária 
anual realizada pela igreja hospedeira. O responsável 
pela organização é o pastor Carlos Alberto Mora-
es, missionário da AMI atuando como Coordenador 
de Missões. Contatos pelo e-mail: jornaldeapoio@
yahoo.com.br e pelo telefone Claro e WhatsApp (16) 
99192-1440.

FÓRUM MISSIONÁRIO
O Instituto Bíblico Peniel em Jacutinga MG estará 

realizando nos dias 21 a 23 de deste abril o Fórum 
Missionário sob o tema: “Conectando sua igreja com 
missões”. Os preletores serão o missionário Edward 
Emsheimer e o Pr. Clésio José Pontes. Para saber mais 
detalhes, telefone (35) 3443-1554, ou pelo site www.
institutobiblicopeniel.org.br. 

ROCHA ETERNA
De 25 a 27 de agosto, na Igreja batista Esperança em 

São Paulo, capital, a Missão Rocha Eterna fará realizar 
um congresso em comemoração aos 15 anos de atu-
ação da missão aqui no Brasil. Para saber mais: www.
rochaeternaroapm.com ou telefone (16) 3612-0278.

“Vida vazia é a mente cheia de atividades pessoais 
onde Deus ocupa o último lugar no seu coração”.

(Helgir Girodo)

Reflexões Pastorais
oportunidades que outras. Por 
esta razão, o crescimento numé-
rico será diferente entre igrejas 
da mesma fé, mas a qualidade do serviço prestado 
a Deus pode ser a melhor possível. A nossa missão, 
como parte do Corpo de Cristo, é aproveitar as opor-
tunidades concedidas por Deus e, através delas, ver 
o ministério crescendo em número e qualidade. No 
Tribunal de Cristo, não seremos julgados pela quan-
tidade de obras que realizamos, mas pela substância 
dessas obras: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, 
feno e palha (I Coríntios 3:12). 

Além do fator geográfico e econômico, as opor-
tunidades de uma igreja tradicional dependem dos 
dons espirituais de seus líderes, sendo o amor o mais 
importante de todos eles. Em geral, as pessoas não 
abandonam as igrejas por causa de doutrinas ou 
usos e costumes, mas porque não são amadas e 
valorizadas. Não recebem visitas pastorais e muito 
menos aconselhamentos em horas difíceis. Por mais 
prazerosos que sejam os cultos coletivos de louvor 
e os encontros sociais da igreja, desde Jesus Cristo 
até os dias de hoje, o melhor método de crescimen-
to numérico e edificação espiritual é o trabalho de 
corpo-a-corpo realizado pelos líderes da igreja. Por 
mais confortável que seja o escritório e o púlpito da 
igreja, as ovelhas precisam ser visitadas em seus lares 
e, muitas vezes, em hospitais. Como disse um velho 
pregador do Evangelho: “Quase todos os pregadores 
que visitam a minha igreja são melhores oradores do 
que eu, mas nenhum deles consegue amar a minha 
igreja como eu a amo. Por esta razão, para a minha 
igreja eu sou o melhor pregador do mundo”. 

Conversão 
ou adesão?

java, segundo ele.
Aqui no Brasil, essa cobrança 

por números e por crescimen-
to rápido também existe e tem 
resultado em igrejas que já não 
pregam mais o evangelho. Igrejas 
que vão se tornando sincretistas e 
nas quais você enxerga pouco de 
evangélico nas práticas, e na dou-
trina. Até no meio batista funda-
mentalista pode-se observar essa 
tendência.

O cristianismo nominal tem 
se tornado um escândalo para 
o nome de Cristo. A mensagem 
tem sido diluída, distorcida, a fim 
de facilitar a adesão em lugar de 
conversão. Os novos membros são 
ensinados a “acreditar em Jesus” 
fazendo uma profissão de fé, ge-
ralmente sob pressão emocional 
e manipulação. Não se fala em 
pecado, arrependimento e novo 
nascimento. Os descrentes são 
convidados a “fazerem uma deci-
são por Jesus” e as “conversões” 
que resultam dessa prática são 
puramente emocionais.

São prometidos benefícios aos 
que aderirem à igreja. A igreja 
cresce numericamente na mes-
ma proporção em que cresce o 
ufanismo místico que toma conta 
de todos. A partir desse ponto, o 
caminho de volta é muito difícil, 
repleto de obstáculos.

A única forma para o cresci-
mento saudável é nos lembrarmos 
que um semeia, outro rega, mas o 
crescimento vem de Deus através 
da exposição da Palavra. Na pro-
clamação do evangelho as pesso-
as em todos os lugares precisam 
saber que pecaram e se rebela-
ram contra Deus e, por isso, estão 
condenadas... Mas Deus, graciosa-
mente, quer salvar pecadores atra-
vés do seu Filho Jesus Cristo, que 
morreu uma morte sacrificial na 
cruz como substituto pelos nossos 
pecados e foi ressuscitado dentre 
os mortos, a fim de que todos os 
que se arrependem de sua própria 
iniquidade e confiam somente nele 
venham a receber o perdão e a 
vida eterna.

Ou pregamos o evangelho ou 
a igreja entrará em uma apostasia 
total. 



Edgar R. Donato
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Nosso
Destaque

A bancada evangélica 
em Brasília se mobilizou 
para exigir do Ministro 
Mendonça Filho a retirada 
do decreto assinado por 
Temer, o artigo que institui 

A partir deste mês de 
abril 2017 você pode cur-
sar o Mestrado Bíblico em 
Ministérios Pastorais reco-
nhecido pelo NOBTS - New 
Orleans Baptist Theological 
Seminary, www.nobts.edu 
aqui mesmo no Brasil, em 
Orlândia SP, na Igreja Batis-
ta Independente, Avenida 
Nove, 1092. O curso é re-
alizado em parceria com o 
Seminário Batista Caraguá, 
de Caraguatatuba SP, com 
registro nos EUA.

Os quatro módulos ofe-
recidos em 2017 serão em 
duas etapas nas seguintes 
datas: Em abril, de 24 a 28: 
Os Manuscritos do Mar 
Morto com Dr. Raymond 
Edge (Matéria eletiva do An-
tigo Testamento). Dia 29 de 
abril e 1 a 4 de maio, Teolo-

Não transformados - Aqueles que se dizem cristãos, mas 
não são discípulos; são os praticantes do ouvir, ouvir, ouvir, mas 
não são praticantes do “praticar” a Palavra. Alguns são mima-
dos, se acham Vips no Corpo de Cristo, se acham privilegiados, 
“membros antigos”, “colunas das tradições”, verdadeiros donos 
dos seus ministérios... Ai ai se são confrontados... Supersen-
síveis, às vezes birrentos, querem reconhecimento humano, 
como se a igreja local dependesse deles para sobreviver. Não 
há mudança em seu estilo de vida, vocabulário, falta caráter. 
São encrenqueiros, dão muito trabalho. Haja c(oração)!

Não convertidos – Os que não nasceram de novo, não 
experimentaram o perdão dos seus pecados, continuam 
mortos espiritualmente, parecem cristãos, mas são uma 
enganação, é o joio que convive com o trigo, é o homem na-
tural entregue às suas paixões e vícios.  Paciência com eles!

Visitantes crônicos – Esses não se comprometem, não 
criam raízes, não se deixam ser conhecidos, nem se esfor-
çam para fazer parte. Apenas observam, não pertencem. 
Não se ligam às pessoas. Querem o néctar da comunidade, 
como beija-flores, sugam, sugam, depois vão ver o que “tá 
pegando” em outra vizinhança.  Curtem, não curtem, não 
querem cobrança, não se definem. Por qualquer novidade ou 
louvorzão em outro lugar, somem. Atuam como ondas, vêm e 
vão, seguem à galera do “deixe a vida me levar, vida leva eu”.

Fofoqueiros de plantão - Infelizmente estão em toda 
parte, contagiam os outros com suas interpretações, opini-
ões e preferências. São os traficantes do “disse, me disse”, 
mercadores de miséria. Trabalham na surdina, jogam balde 
d’agua fria no bom ânimo dos outros.  Falam mal de todos, 
não poupam ninguém, atacam os líderes, criticam a visão 
e não assumem o que falam, simplesmente se escondem 
atrás do: “Tão falando por ai.”

Reclamões - Aprenderam a ser “do contra”, não perce-
bem o agir de Deus em meio às tribulações. Nada os satisfaz, 
queixam-se de tudo, são incapazes de elogiar e reconhecer 
os pontos positivos, atrapalham a alegria do outro e não 
vêem motivo para celebrar as conquistas. Frequentemente 
mal humorados, azedos, parece que foram batizados em 
suco de limão, sem açúcar e sem adoçante. 

Os que não contribuem para nada -  Apesar de possuírem 
dons, recursos e talentos. Trata-se de um perfil ligado ao 
seu próprio interesse, seu umbigo: Geração “Eu me amo, 
não posso mais viver sem mim.” Não acrescentam à vida 
comunitária, apenas ocupam espaço. Aprendem sobre o 
dízimo, mas não se comprometem; aprendem sobre ofer-
tas missionárias, mas não amam o suficiente para serem 
engajados. São parasitas, aproveitadores, e o egoísmo os 
leva a pensar que a igreja existe por eles e para eles.  Não 
experimentam o significado da palavra “generosidade”, não 
acreditam na instrução: “Melhor é dar do que receber.”

Consumidores exigentes - Frequentam os cultos como 
o cliente que passeia pelo Shopping.  Relacionam-se com 
a igreja como se esta fosse uma prestadora de serviços, 
seja para o filho, seja para eles mesmos. Avaliam tudo, o 
departamento infantil, o louvor, a música, as instalações. 
Se não se sentem bem, saem e vão procurar outro local.

Os mornos - Esses são mencionados pelo próprio Jesus 
no livro de Apocalipse, “não cheiram, nem fedem”, são apá-
ticos, acomodados, passivos, não tomam iniciativas, não se 
manifestam nos apelos, não conte com eles. São membros, 
apenas membros do rol ou cadastro (alguns fantasmas, ou-
tros têm nomes de vivos, mas estão mortos) Estão sempre 
na Escola Bíblica, nos eventos, mas continuam do mesmo 
jeito, entra ano, sai ano; sem crescimento espiritual.

Os hipócritas - Aprenderam o jargão dos crentes, o “evan-
geliquês”, dizem “amado” pra cá, “amado” pra lá”, mas da 
boca para fora. Enchem a boca com “Senhor, Senhor”, mas 
como lembrou Jesus: “Esse povo me honra com os lábios, 
mas o coração está longe de mim.”  Vivem da aparência, 
assim como os religiosos nos dias de Jesus, exibem seus 
dons, seus recursos, sua espiritualidade fingida. 

Ainda há outros que não deveriam fazer parte da igreja, 
pois só atrapalham a obra de Deus...  Porém essa é uma visão 
sem misericórdia, humana. Na verdade, todos eles são Bem 
Vindos, desde que se disponham a ser transformados. Havia 
gente assim na Igreja de Corinto: “Acaso isso não mostra que 
são controlados por sua natureza humana e que vivem como 
pessoas do mundo? Alguns de vocês eram assim, mas foram 
purificados e santificados, justificados...”  I Coríntios 3.3, 6.11.

Muitas pessoas sofrem porque querem que Deus 
faça a vontade delas, mas não estão dispostas a 
fazer a vontade dEle”. (Antonio Júnior)

Estão na igreja, 
mas a igreja não 
está neles.

a ideologia de gênero como 
assunto para ser abordado 
nas escolas.

Conforme o documen-
to, a Diretoria de Políticas 
de Educação em Direitos 

Humanos e Cidadania fica 
responsável por: “Desen-
volver programas e ações 
transversais de educação 
em direitos humanos e ci-
dadania nos sistemas de 

para que o tema “diversida-
de de gênero e orientação 
sexual” não seja abordado 
nas escolas por imposição 
do MEC.

O MEC está aproveitan-
do a reconfiguração dos car-
gos de funcionários para in-
cluir no decreto 9.005/2017 
a questão de gênero. Isto 
seria, portanto, mais uma 
tentativa de burlar a decisão 
do Congresso Nacional em 
2014, que votou pela exclu-
são da questão de “gênero” 
do Plano Nacional de Edu-
cação.

Assim como o Con-
gresso Nacional, diversos 
Estados e Municípios bra-
sileiros também decidiram 
no mesmo sentido, retirar 
das discussões em sala de 
aula a questão de “gêne-
ro” e “diversidade sexual”, 
por entenderem que esse 
é um tema de caráter éti-
co/moral de competência 
familiar, e não da escola. 
Esses assuntos dificilmen-
te são abordados sem a 
influência ideológica dos 
professores sobre os alu-
nos. 

Com informações de
 Will R. Filho.

Temer aprova decreto sobre “ideologia 
de gênero” e evangélicos reagem

O New Orleans Baptist Theological 
Seminary, dos EUA traz o Mestrado 
em Ministérios Pastorais ao Brasil

gia do Evangelismo com Dr. 
Derek Coleman. No segundo 
semestre de 2017, mais dois 
módulos: Discipulado e um 
Eletivo do Novo Testamento 
em dois períodos: 16 a 20 
de outubro para o primeiro 
e 21 e 23 a 26 de outubro 
para o segundo. Cada módu-
lo terá carga horária de 20h/
aula em todos os módulos. 

O investimento para 
cada módulo será de R$ 
50,00 (cinquenta reais) mais 
a compra de, pelo menos 
um livro didático recomen-
dado que terá custo mínimo 
de R$ 50,00. Todos podem 
frequentar as aulas e rece-
ber o diploma do NOTBS a 
um custo adicional de U$ 
200,00 (duzentos dólares) 
no final do curso em 2018. 
Se o aluno ficar apenas o 

PARA ESCLARECER OS ALUNOS 
DOS MÓDULOS ANTERIORES:

Em 2015 e 2016, o Seminário Batista Caraguá, de 
Caraguatatuba SP, deu início a um curso de formação 
teológica com base na Igreja Batista Independente de 
Orlândia SP. Neste ano de 2017 o Seminário Caraguá vai 
iniciar uma nova turma começando com as matérias no-
vas para conceder o Mestrado pelo Seminário Teológico 
Batista de Nova Orleans dos EUA. 

Os alunos matriculados no Seminário Batista Cara-
guá que até agora cursaram satisfatoriamente os quatro 
módulos ministrados, terão seus créditos validados e 
farão mais esses quatro novos módulos para obter o 
Mestrado em Ministérios Pastorais, desde que tenham 
uma graduação. 

RECONHECIMENTO DO DIPLOMA
O diploma será reconhecido como Mestrado em Mi-

nistérios Pastorais para os alunos que preencherem os 
requisitos. Os que não preencherem terão o diploma 
da mesma forma nas opções acima mencionadas. Não 
há reconhecimento direto do MEC para cursos feitos no 
exterior. O NOBTS transferirá os créditos para escolas 
brasileiras que queiram fazer o aproveitamento.

Maiores informações, entre em contato com o pastor 
Carlos Alberto Moraes, pelo telefone Claro (16) 99192-
1440 (WhatsApp).

diploma do SBC o custo 
será de R$ 50,00. As aulas 
continuarão sendo minis-
tradas na Igreja Batista In-
dependente de Orlândia na 
Avenida Nove, 1092. Para 
fazer a pré inscrição entre 
no site: www.jornaldea-

poio.com.br/sbc-mestra-
do. Visite também o site da 
NOBTS: http://www.nobts.
edu. Mesmo que você não 
tenha tempo de fazer a pré 
inscrição, poderá compare-
cer no primeiro dia de aulas 
e efetivar sua matrícula.

ensino que visem ao 
respeito à diversidade 
de gênero e orienta-
ção sexual, ao enfren-
tamento da violência, 
ao desenvolvimento 
sustentável, à supera-
ção das situações de 
vulnerabilidade social 
e ao combate a todas 
as formas de discrimi-
nação na escola”.

A assinatura de Te-
mer oficializa uma das 
muitas tentativas que o 
MEC vem fazendo du-
rante anos, para incluir 
a discussão de “gênero” 
e “orientação sexual” 
nas escolas, com a fi-
nalidade de trazer para 
a sala de aula questões 
que a absoluta maioria 
da sociedade brasileira 
diz pertencer apenas 
aos pais.

Foi com base nisso 
que a bancada evangé-
lica encaminhou um pe-
dido a Mendonça Filho, 
Ministro da Educação, 
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Nos dias 25 e 26 de 
março deste 2017, a Igreja 
Batista Independente de Or-
lândia SP, sob a liderança do 
Pr. Paulo Ricardo Gonçalves 
realizou sua Conferência de 
Missões tendo como pre-
letor o Pr. Carlos Alberto 
Moraes, que é membro da 
igreja e missionário envia-

A Igreja Batista Inde-
pendente de Serrana SP, 
sob a liderança do Pr. Ale-
xandre Oliveira realizou de 
10 a 13 de março, Confe-

No final de semana de 
18 e 19 de março de 2017, 
o missionário José Anto-
nio Marques e sua esposa 
Arquimínia, estiveram em 
Mansidão e Aroeiras, na 
Bahia, onde atuam os obrei-
ros Ismael José da Silva e 
sua esposa Ruth. No dia 25 
aconteceu a inauguração do 
galpão do Acampamento de 

O missionário Pr. Alexan-
dre Aquino, continua com o 
desenvolvimento do Curso 
de Formação Teológica em 
sistema EaD para dispor às 
igrejas em todo o Brasil. Este 
curso visa proporcionar su-
porte às igrejas para treinar 
e equipar obreiros no âmbi-
to da igreja local, tendo os 
recursos necessários para 
um ensino teológico eficaz 
com material didático, fó-
rum, atividades on-line e 
acompanhamento tutorial. 
Ele adotou os módulos do 
Centro de Treinamento Bí-

A Igreja Batista da Vi-
tória, liderada pelo mis-
sionário Pr. Almir Nunes 
realizou a Conferência 
Missionária Anual nos dias 
25 e 26 de março de 2017. 
O preletor foi o Pr. Sérgio 
Moura da Igreja Batista 

Desde dezembro de 
2016 o Pr. Luiz Miguel e 
sua família tem desfrutado 
de grandes bênçãos do Se-
nhor no trabalho missioná-
rio em Piumhi MG. Muitas 
coisas aconteceram e portas 
estão se abrindo para a pre-
gação do evangelho. Em Ja-
neiro foi realizado o culto de 
posse do Pr. Carlos Almeida 
Dias que assumiu o pastorado 
da Igreja Batista de Vargem 
Bonita. Com ele, sua esposa 
Kátia e a filhinha Késia. Eles 
eram de Vitória da Conquista 
BA. O pregador da posse foi 
o Pastor Josias Andrade, de 
Campinas SP. Em fevereiro, 
Fran Frota, seminarista do 

De seis de janeiro a seis 
de fevereiro o missionário 
Isaías Isaias Batista Gonçal-
ves Vieira saiu para divul-
gação do projeto em São 
Paulo, e ficou um mês hos-
pedado na casa missionaria 
da Igreja Batista Bíblica sob 
a liderança do Pr. Luís Malta. 
Graças ao apoio de diversos 
irmãos daquela igreja, ele 
pode se locomover para 
outras igrejas e apresentar 
seu ministério. Pr. Luis e sua 
esposa Vasti visitaram o tra-
balho do missionário Isaias 
no Sul do Brasil e se torna-

A procura da felicidade e da autossatisfação  
tem sido uma busca equivocada de muitos cristãos. 
Muitos pensam que fomos criados, que viemos a 
este mundo para sermos felizes, quando a Bíblia 
nos afirma que viemos a este mundo para glorificar 
a Deus: “Com o fim de sermos para louvor da sua 
glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. 
Efésios 1:12”  

Viver para glória de Deus não significa que 
vamos experimentar aqui neste mundo muitos 
momentos de felicidade. Pelo contrário, significa 
adentrar em um mundo espiritual desconhecido 
e sombrio, que tenta a todo o momento nos de-
sanimar, nos fazer desistir de seguir a Cristo e de 
viver para glória de Deus.

 O mundanismo coloca o foco na busca da nossa pró-
pria felicidade e da autossatisfação, isso significa satisfazer 
a própria carne e essa busca não deve fazer parte da vida 
do salvo em Jesus Cristo. Como assim? Então não devo 
buscar minha satisfação pessoal? Minha resposta é um 
sonoro NÃO. A Bíblia nos exorta em muitos textos que 
devemos buscar o bem do outro, que a minha preocu-
pação deve ser com o bem estar do outro e não com o 
meu bem estar.

1 Coríntios 10.24 – “Ninguém deve buscar o seu pró-
prio bem, mas o bem dos seus próximos.”

Romanos 15:2 – “Portanto, cada um de nós deve 
agradar ao próximo, visando o que é bom para o aper-
feiçoamento dele.”.

1 Coríntios 10.33 – “Também eu procuro agra-
dar a todos, de todas as maneiras possíveis. Por-
quanto não estou em busca do meu próprio bem, 
mas procuro o bem de muitos, para que sejam 
salvos. “

Esses são alguns dos textos que podemos citar. Difí-
cil? Dura essa Palavra? Concordo. É ai que entra nossa 
dependência no Espirito Santo. Humanamente falando 
não somos capazes de atitudes tão nobres. Não somos 
capazes de colocar o interesse do nosso próximo acima 
dos nossos interesses. Isso requer renúncia, sacrifício, 
humildade e de nós mesmos não temos nada disso para 
oferecer. Vivemos um tempo tão corrido, com tantos 
problemas para resolver dentro de nossos próprios 
lares e nossas famílias, trabalho, etc. como deixar de 
me preocupar com meus problemas para me preocu-
par com o meu vizinho? Amigo? Colega de trabalho? 
Irmão em Cristo? A máxima de nossos tempos tem 
sido? “Ema, ema, ema, cada um com seu problema...”. 
Nós, servos do Senhor Jesus não podemos nos portar 
assim, precisamos mortificar todos os dias nossa carne 
na busca de fazer o que nosso Mestre espera. Muitos 
buscam seguir Jesus para ver todos os seus problemas 
resolvidos e todas as suas necessidades satisfeitas. Ledo 
engano, não foi isso que Jesus disse. E dizia a todos: 
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e 
tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Lucas 9:23. Quando 
me importo com meu próximo estou trabalhando pelo 
bem estar dele e vivendo para glória de Deus. “Assim 
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que 
vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, 
que está nos céus.”

É verdade que é um grande desafio viver em um 
mundo tão individualista e não se deixar contaminar. É 
inegável o quanto nosso coração se regozija diante das 
benesses alcançadas, mas a misericórdia do Senhor é 
tamanha que Ele nos promete: “Deleita-te no Senhor e 
Ele concederá os desejos do teu coração (Salmos 37.4).” 
Não estamos neste mundo fadados a uma vida triste e 
infeliz, pelo contrário, servir ao Senhor e trabalhar em 
favor do próximo deve ser fonte de alegria para nós e 
certamente a boa mão do Senhor concederá aquilo que 
nossos corações anseiam, mas o nosso foco deve ser o 
Reino e a glória de Deus e não nossa felicidade. “Bus-
cai, assim, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua 
justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas”. 
(Mateus 6.33)

Há uma coisa infinitamente melhor do que fazer uma 
grande coisa para Deus: estar onde Deus quer que esteja-
mos, fazer o que Deus quer que façamos e não ter nenhuma 
vontade à parte da Dele”. (G. Campbell Morgan)

Ser feliz 
ou fazer 
feliz?

Pastor Marques

Tobos, em Avelino Lopes PI. 
O primeiro acampamento já 
com o galpão será realizado 
nos dias 14 a 16 deste abril. 
O preletor será o pastor Luis 
Sacramento. Contatos com 
Pr. Marques: Celular (89) 
98118-6442 e Fixo: (89) 
3575-1097 e 3575-1532. 
E-mail: joseantonio1948@
hotmail.com.br.

do como Coordenador de 
Missões da AMI. O alvo foi 
alcançado ficando perto dos 
50% do valor das entradas 
mensais de dízimos e ofer-
tas. A IBI está apoiando 23 
projetos missionários, sen-
do que quatro deles são 
missionários enviados pela 
própria igreja.

Orlândia SP

Conferência de Missões

rência de Missões tendo 
com o preletor o missio-
nário, enviado pela mesma 
igreja, Pr. André Moreira 
que está trabalhando na 

evangelização do povo 
Kaxinawá. Atualmente a 
igreja apoia 33 projetos, 
sendo quatro enviados 
pela própria igreja: Pr. 

André  entre 
os índios Kaxi-
nawas no Acre, 
Pr. Apoeme em 
São Brás PI, Pr. 
Deusvânio em 
Cocos BA e Pr. 
Kléber em Ser-
ra Azul SP. O 

Projeto FORMACOM
blico para Pastores (Bible 
Training Centre for Pastors). 
São 10 módulos, em portu-
guês, a um custo médio de 
R$ 25,00 (vinte e cinco re-
ais) cada com frete incluso. 
Esse ministério do CTBP já 
expandiu em mais de 80 
países, em 39 línguas.  Pr. 
Aquino continua levantando 
sustento e neste início de 
ano visitou igrejas nos es-
tados de São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás e Ceará. Con-
tatos: (16) 3761-2229, (48) 
99945-5517, e-mail: conta-
to@alexandreaquino.com.

Missões em Batatais

Esperança de São Paulo, 
capital. Segundo informa-
ções do Pr. Almir, o alvo da 
igreja para a Promessa de 
Fé foi ultrapassado, o que 
possibilitará acrescentar 
novos projetos ou reajus-
tar os atuais.

Redentora RS

Piumhi MG

ram seus apoiadores. Orem 
pelo missionário Isaias e sua 
família, a esposa Geni e os 
filhos, Hasta Gabrielly, Hane 
Isabelly e Matheus Feliphe. 
Ele precisa de apoio no sus-
tento, pois já está no campo 
e ainda falta muito para ter 
um sustento mínimo. Ele foi 
enviado pela Igreja Batista 
Bíblica Ebenézer de Vitó-
ria da Conquista BA. Entre 
em contato com ele, pelo 
e-mail: isaiasegeni@gmail.
com, e pelos telefones (55) 
99905-3881 (VIVO) e (55) 
98442-3941 (OI).

SBRS estagiou em Piumhi 
atuando em várias áreas 
como evangelismo, culto in-
fantil, confecção de visuais, 
sociedade feminina, estudos 
bíblicos, EBF e clube bíblico. 
Muitos trabalhos estão em 
andamento, inclusive nas 
escolas públicas onde Deus 
abriu portas para apresenta-
ção de histórias bíblicas. Mais 
de 200 crianças podem ouvir 
o evangelho a cada semana, 
abrindo portas para alcançar 
alguns familiares e professo-
res. Continuem orando pelo 
Pr. Luiz Miguel, Débora, Ag-
nes, Annelise e Luigi - Missio-
nários em Piumhi - Serra da 
Canastra - Minas Gerais.

alvo que a igreja estabe-
leceu para a conferencia 
de 2017 foi de aumentar 
40% e, pela graça de Deus, 
o milagre aconteceu!
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O missionário Osmun-
do Pereira de Araújo e sua 
esposa Mari já estão levan-
tando sustento para a ida 
ao campo no Timor Leste 
Projeto Sudeste Asiático. 
Ele está temporariamente 

A missionária Elza Al-
ves Cândido, trabalhando 
no campo de Cuiabá MT 
junto à Igreja Batista Boa 
Esperança, que neste mês 
de março realizou a Con-
ferência do 39º Aniversá-
rio, tendo como preletor 

O lugar mais propício 
para a graça de Deus abun-
dar é uma prisão e a vida 
de um prisioneiro. Recente-
mente temos acompanhado 
nos noticiários a crise em 
que o Sistema Prisional 
está vivendo em nosso 
país. Centenas de homens 
tem perdido suas vidas nas 
prisões. O apóstolo Paulo 
disse que ele era o princi-
pal dos pecadores e Deus 
o salvou. Ele quer salvara a 

Pela graça do Senhor 
as metas do trabalho em 
Araure, Venezuela, estão 
sendo alcançadas. Fruto 
do trabalho do missionário 
Aguinaldo, Douglas Aguilar 
e sua esposa Dália com os 
filhos Michael e Mirelis se 
converteram e se prepara-
ram em no Instituto bíblico. 
Pois, bem, para a glória de 
Deus, no dia 6 de maio de 
2017, Douglas Aguilar será 
ordenado pastor. Também 
o Adolfredo, sua esposa 

Pr. Marcus Vinicius, Ana 
Carolina e Marcus Benja-
min, estão trabalhando na 
implantação da igreja em 
Farroupilha RS. Dias 11 e 
12 de março, pastor Mar-
cos esteve pregando uma 
conferência missionária na 
cidade de Porto Alegre RS e 
fazendo divulgação do seu 
trabalho que carece de sus-
tento financeiro. Continua o 
apoio de irmãos da igreja em 
Caxias do Sul. Ana está espe-

Dia 4 e 5 de março de 
2017, a Igreja Batista em 
Nuporanga SP, liderada pelo 
Pr. Aluísio Frazão, realizou 

Mesmo o cristão mais dedicado e piedoso sabe 
que é um servo falho. Apesar da consciência de nossas 
falhas pessoais, almejamos constantemente sermos 
filhos de Deus que o agradem, considerando, vez ou 
outra, quando e como será aquele dia em que nos 
apresentaremos diante de nosso Bondoso Salvador 
para, como mordomos de seus bens, prestarmos conta 
de nossos feitos e ouvirmos de Deus sua avaliação (1 
Co 4.1-5). Mas, seria necessário aguardarmos o dia no 
julgamento de nossas obras, para sabermos se somos 
servos agradáveis a Deus? A Bíblia narra alguns eventos 
que nos levam a considerar que podemos e devemos, 
ainda nesta vida, sabermos se o Senhor Jesus tem 
prazer em nosso proceder cristão.

Nesse sentido poderíamos citar Abraão, que foi lou-
vado diretamente pelo Senhor por sua fidelidade, como 
também Jó, exaltado por Jeová diante de Satanás, dos 
anjos fieis e também de seus amigos (Gn 18; Jó 1; 2; 
42). Contudo, destacaremos neste artigo, o exemplo 
de Daniel, avaliado por Deus, como um homem muito 
amado (Dn 9).

De fato, quem afirmou que Daniel era um servo “ama-
do” (hămûdôt, adjetivo plural, denotando uma qualida-
de de alguém intensamente agradável e precioso) por 
Deus, foi Gabriel, anjo de alta patente, uma espécie de 
“secretário pessoal” de Jeová (Dn 8.16; 9.21; Lc 1.19,26). 
Certamente o anjo ouviu de Deus tal avaliação e a comu-
nicou a Daniel num momento em que o profeta passava 
por momento de grande expectativa (Dn 9.1-3). Tal como 
Daniel, sabermos que somos amados por nosso Senhor 
Jesus, nos impulsiona a melhorarmos ainda mais em nossa 
carreira cristã, além de encher nosso coração de alegria 
por tamanha e graciosa honra e desvelo de Deus. Assim 
sendo, baseado no exemplo de Daniel, estabeleceremos 
quatro propósitos que deveríamos estabelecer em nosso 
viver cristão a fim de que estejamos convictos e em paz 
de que somos servos agradáveis a Deus.

1 - Para agradarmos a Deus deveríamos propor hon-
rá-lo sob quaisquer circunstâncias. Daniel talvez fosse 
um adolescente quando fez tal decisão (Dn 1). Ao ouvir 
a divina avaliação de Gabriel, Daniel talvez fosse um oc-
togenário, que encarara a morte mais de uma vez, devido 
ao seu firme propósito de honrar a Deus (Dn 9). 

2 - Para agradarmos a Deus deveríamos propor orar-
mos sob quaisquer circunstâncias. Daniel, sabedor da 
perversa proibição real, não deixou seu habitual período 
de oração de longa data.  Infelizmente alguns cristãos não 
necessitariam de uma simples advertência para deixar 
de orar, tendo em vista sua inconstância nessa essencial 
piedade cristã. Oração, Deus nos ensina, não deve cessar, 
porém deve ser contínua e incansável (Lc 18.1; 1 Ts 5.17).

3 - Para agradarmos a Deus deveríamos propor apren-
der dele sob quaisquer circunstâncias. Daniel, um profeta 
cuja sabedoria e intimidade com Deus era notável até 
entre seus inimigos, não negligenciava seu tempo de lei-
tura, estudo e meditação da “Bíblia”. A revelação de Deus 
veio a ele durante seu tempo de leitura de Jeremias. Que 
Deus nos guarde da armadilha fatal de pensarmos que 
não necessitamos mais de ler, estudar, meditar e aplicar 
a Palavra de Deus individual e constantemente, devido 
aos anos de vida cristã e conhecimentos acumulados!

4 - Para agradarmos a Deus deveríamos propor não 
ensoberbecer sob quaisquer circunstâncias. Durante 
sua leitura em Jeremias, Daniel foi tomado de profun-
da convicção de seus pecados (Dn 9.5,9-11,20). Logo 
Daniel, cuja obra nada fala a respeito, sequer, de algum 
possível “deslize”, como foi com Abraão, Davi, Salomão! 
Contudo, Daniel, homem sensível a Deus sabia de seu 
coração pecaminoso e corrupto, tal como Paulo (Rm 7). 
De fato, quanto mais próximos de Deus, mais cônscios de 
nossa corruptibilidade somos – e o inverso é igualmente 
verdadeiro!

Certamente há outros propósitos que agradariam a 
Deus, além desses acima, os quais, talvez sejam minima-
mente essenciais, como balizas para analisarmos enquanto 
aqui estamos, se, naquele dia, ouviremos de Deus, seu 
louvor ou reprimenda. Ó Deus, tenha misericórdia de nós 
e nos capacite a agradá-lo, sempre!

Deus tinha pedido a Abraão a coisa mais 
preciosa em sua vida…não era Isaque que Deus 
queria, mas Abraão”. (J. Oswald Sanders)

Como Saber 
se Agradamos 
a Deus?

Crescer em Cristo Araure - Venezuela

o missionário Zenildo (De 
Sinop MT), tem sido mui-
to abençoada pelo Senhor 
através do seu ministério 
com crianças. Para conta-
to com a missionária use 
o e-mail: missio.elzacandi-
do@hotmail.com.

Williana e seus filhos Lu-
dimar e os gêmeos Timóteo 
e Sara estão sendo enviados 
como missionários para o 
Brasil. Eles estarão visitando 
igrejas nos Estados Unidos e 
em 2018 chegarão ao campo 
missionário. Neste mês de 
abri tem acampamento dos 
homens, conferencia mis-
sionária. Orem pela com-
pra de um terreno, que é o 
próximo alvo. Contatos pelo 
whatsapp +584266491168 
ou +584262532650.

Rocha Eterna

Farroupilha RS

rando o segundo filho, já no 
sexto mês. Pr. Marcus tem 
que fazer uma cirurgia em 
abril. Há, também a necessi-
dade de um local adequado 
para a realização dos cultos. 
Para entrar em contato: Rua 
Ziraldo Prezzi, 282- Bairro 
Imigrante - Farroupilha RS 
- CEP: 95180-000. E-mail: 
marcus-carol@hotmail.com; 
Telefones: (54) 98427-0328 
(OI); 98130-4776 (TIM) e 
98122-4140 (whatsapp).

todos. Há esperança para 
aqueles homens que estão 
atrás das grades. Jesus mor-
reu por eles. No ano passa-
do os missionários da Rocha 
Eterna alcançaram 18.622 
pessoas com a mensagem 
do evangelho. Foram rea-
lizados 408 cultos em 122 
estabelecimentos prisio-
nais. Para a glória de Deus 
4.456 homens e mulheres 
fizeram uma profissão de 
fé em Cristo Jesus! 

Missões em Nuporanga

a Conferência Missionária 
Anual para renovação da 
Promessa de Fé para Mis-
sões, tendo como pregador, 

o Coordenador de Missões 
da AMI, missionário Carlos 
Alberto Moraes. A igreja 
alegrou-se com ações de 

graças ao Senhor pelo fato 
de ter conseguido dobrar o 
valor ofertado mensalmente 
para missões.

Sudeste Asiático
hospedado em Guarulhos 
São Paulo com vistas a vi-
sitar as igrejas na Grande 
São Paulo. De dezembro de 
2016 até meados de mar-
ço de 2017, depois que 
saiu de Peniel, passou um 

tempo em Campo Grande 
MS juntamente com seus 
familiares e fazendo o 
planejamento junto à sua 
igreja enviadora. Osmun-
do deverá permanecer em 
Guarulhos até à época do 

congresso da sua missão 
AMI em julho. A boa notí-
cia é que sua esposa Mari 
está grávida e irão para o 
campo missionário em três. 
E-mail: osmundo_araujo@
hotmail.com.
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Visão
Panorâmica

Pesquisa mostra que 
conversão maciça de refu-
giados muçulmanos ao cris-
tianismo na Europa poderá 
levar a um grande reaviva-
mento espiritual na região.

As informações foram 
publicadas originalmente 
no noticiário internacional 
Gospel Heral, revelando 
como refugiados islâmicos 
do Afeganistão, da Síria e 
do Paquistão na Europa, são 
acolhidos por comunidades 
cristãs locais, dando a tais 
grupos a oportunidade de 
finalmente conhecer a liber-
dade em Cristo através, não 
apenas, do conhecimento 
bíblico, mas principalmen-
te pelo gesto de amor com 
que tais refugiados são re-
cebidos.

A Europa vem passan-
do por uma crise de valores 
devido a onda liberal disse-
minada na política e, con-
sequentemente, na cultura 
das últimas décadas. Aliado 
a isso, a condição social da 
sua população, de alto po-
der aquisitivo, conforto e 
opções de entretenimento, 
ajudaram a distanciar ainda 
mais seu povo das questões 
espirituais, no sentido práti-
co, algo já descrito pelo pró-
prio Cristo (Mateus 19.24) 
em referência ao “amor” 
pelo dinheiro como em-
pecilho ao relacionamento 
com Deus.

Conjunto de todos os pecados contra Deus é finito e 
se denotarmos essa cardinalidade por  P  então estamos 

sujeitos a pecar de P2   maneiras distintas enquanto es-
tivermos aqui, pois para cada um deles temos duas pos-
sibilidades, praticá-los ou não praticá-los. É um simples 
problema de contagem, escolhemos o conjunto todo ou 
uma de suas partes.

Ainda que o nosso conjunto seja o menor possível ele 
terá cardinalidade sempre muito maior que a de qualquer 
conjunto de pecados de qualquer pessoa contra nós.  E 
entre finitos pecados e pecadores, se existe um pecador 
principal, então esse sou eu, e não qualquer outro (1 
Timóteo 1.15).

A quantidade de vezes que devemos aplicar o per-
dão a cada um dos pecados contra nós é infinita (Mateus 
18.22), mas muitas vezes o que é infinito é a quantidade 
de motivos que achamos para não fazê-lo.  Perdoar não é 
fácil, mas não é impossível, pois caso contrário, Deus não 
teria nos ordenado fazer (Cl. 3.12-13). 

Em um processo de libertação devemos deixar de 
olhar primeiramente para as pessoas através dos seus 
egoísmos, falsidades, desonestidades, e muitos outros 
defeitos de caráter e mau comportamento para então o 
Mestre do perdão nos dar a grande graça de perdoar.  Eu 
sei bem o que é isso!

Não perdoar é um dos P pecados contra Deus. E nós, 
como pecadores perdoados de uma quantidade menor ou 
igual a P de pecados, devemos perdoar qualquer cardina-

lidade de qualquer um dos P2  subconjuntos de pecados 
das pessoas contra nós. 

“Você perdoa uma pessoa não por causa dela, mas 
por sua causa. Sua necessidade de libertar-se não é uma 
questão entre você e aquele que o ofendeu, é uma questão 
entre você e Deus”. (Neil T. Anderson)

O Zoológico de Varsó-
via (The Zookeeper’s Wife) 
conta a história de um casal 
cristão que ajudou a salvar 
mais de 300 judeus durante 
a Segunda Guerra Mundial. 
Baseada em fatos reais, a 
trama acompanha a história 
dos mantenedores do zooló-
gico de Varsóvia, capital da 
Polônia, que salvaram inú-
meras pessoas de ataques 
nazistas durante a Segunda 
Guerra Mundial. 

O filme é adaptado do 
livro que leva o mesmo 
nome e foi escrito por Diane 
Ackerman. Antonina e Jan 
Żabiński, um marido e espo-
sa cristãos, supervisionavam 
os animais do Zoológico de 
Varsóvia, na Polônia, duran-
te a década de 1930, com 
muito amor e cuidado.

O Zoológico de Varsóvia 
floresceu e se tornou um 
destino, que pessoas de 
toda a Europa iam visitar. 
Mas o ano de 1939 marcou 
um ponto alto na história do 
casal. Os nazistas invadiram 
a Polônia e diversas nações 

A maior tentação provinda do inferno 
é a de viver sem tentação”.
(Samuel Rutherford)

Cardinalidade 
de Pecados 

acabaram mergulhando na 
Segunda Guerra Mundial.

Sob a ocupação nazis-
ta, a Polônia foi envolta em 
medo e opressão. Mas nin-
guém sofria mais do que a 
população judaica que logo 
enfrentaria perseguição e 
genocídio implacáveis. Jan e 
Antonina viram o abuso que 
os judeus sofriam nas mãos 
dos nazistas. A comunidade 
judaica em geral - na qual 
o casal cristão tinha muitos 
amigos - acabou sendo leva-
da para o tenebroso Gueto 
de Varsóvia.

Mas apesar da ameaça 

nazista - que se estendia a 
qualquer pessoa que ou-
sasse questionar o regime 
de Hitler - os Żabiński não 
podiam ficar indiferentes 
diante de tal injustiça e 
maldade. Eles se juntaram 
à resistência polonesa e 
assumiram a responsabili-
dade de realizar um plano 
que resgatasse judeus do 
gueto. Durante a guerra, 
eles abrigaram e protege-
ram mais de 300 judeus no 
Zoológico de Varsóvia que 
eles gerenciavam, manten-
do esses convidados a salvo 
dos nazistas.

Você vai se emocionar e 
até chorar com essa histó-
ria que leva a uma profunda 
reflexão sobre a capacidade 
humana de praticar atroci-
dades e injustiças. Você será 
desafiado a se posicionar e 
até sacrificar sua segurança 
pessoal em favor dos que 
precisam de ajuda.

A compaixão e as convic-
ções do corajoso casal resul-
taram em centenas de vidas 
salvas. De acordo com o ro-
mance, “The Zookeeper’s 
Wife”, Jan e Antonina eram 
cristãos que se sentiram 
chamados a lutar contra a 
opressão nazista, mostran-
do que Deus usa pessoas 
comuns para fazer coisas 
extraordinárias.

Quando o Estado de Israel 
mais tarde honrou os Żabińskis 
como Justos Entre as Nações, 
o casal permaneceu humilde 
sobre suas realizações, pois no 
fundo de seus corações eles 
sabiam que estavam realizan-
do a obra do Senhor e não pre-
cisavam do reconhecimento 
aqui no mundo.

O Zoológico de Varsóvia
Você vai se emocionar com a história de Jan e Antonina Zabinski que está sendo contada 
no filme “O Zoológico de Varsóvia”, que acaba de chegar ao Brasil. Eles ajudaram a livrar 

centenas de judeus da opressão nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Todavia, essa não é a 
realidade dos povos mu-
çulmanos refugiados na 
Europa; “As igrejas euro-
peias têm lutado durante 
décadas para compartilhar 
o Evangelho entre os cida-
dãos locais modernos. Eles 
têm se deparado com imi-
grantes muçulmanos, que 
estão muito mais abertos à 
mensagem da Bíblia”, disse 
Matthew Kaemingk, profes-
sor do Seminário Teológico 
Fuller, à Fox News.

Autor do livro “Hospi-
talidade Cristã e Imigra-
ção Muçulmana na Era do 
Medo”, que será publicado 
no segundo semestre des-
se ano (2017), Matthew fez 
uma pesquisa para entender 
questões relacionadas aos 
imigrantes muçulmanos na 
Europa, e descobriu que 
diferente dos europeus, os 
refugiados são muito fervo-
rosos religiosamente:

“Os europeus são ricos, 

confortáveis, saudáveis e 
poderosos. Em suma, eles 
não acham que precisam de 
Deus”, disse Matthew. Por 
outro lado, “o muçulmano 
recém-chegado à Europa 
experimenta uma tremen-
da pressão social, eles vi-
venciam racismo, pobreza, 
exclusão, discriminação, 
barreiras linguísticas e cul-
turais e um profundo sen-
timento de deslocamento”, 
acrescentando que a ação 
das igrejas evangélicas para 
reverter essas dificuldades 
tem sido responsável pelo 
grande número de conver-
sões ao cristianismo:

“A sensação de desloca-
mento não é apenas geográ-
fica, mas também é espiritu-
al e as igrejas que oferecem 
a esses muçulmanos uma 
hospitalidade real e signi-
ficativa estão vendo alguns 
resultados surpreendentes”.

Com base nisso, o nú-
mero de pedidos para inte-

Na foto, Jan e Antonina Zabinski (à esquerda) e os ato-
res Jessica Chastain e Johan Heldenbergh (à direita).

grar igrejas evangélicas vem 
crescendo à cada ano. Na 
Alemanha, líderes de igre-
jas tiveram que publicar um 
manual sobre como batizar 
os novos convertidos, agora 
ex-muçulmanos. Segundo 
a Fox News, o número de 
convertidos é tão grande, 
que algumas igrejas tiveram 
que utilizar piscinas públicas 
para realizar os batismos.

“Nos últimos anos, os 
requerentes de asilo - sozi-
nhos ou em família - têm se 
voltado cada vez mais para 
a fé cristã e estão pedindo 
às igrejas para serem batiza-
dos. Este é um desafio espe-
cial, não só para os reque-
rentes de asilo, mas também 
para os membros das igrejas 
e as próprias congregações 
que guiam aqueles que são 
batizados, com sensibilidade 
e responsabilidade”, diz um 
trecho do manual.

Por Will R. Filho

Conversão de muçulmanos está 
reavivando a Europa
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Radar 
Geral

Para 2017, o Pr. Jomar 
de Souza, missionário em 
Rancagua, Chile estabele-
ceu como lema para a Igre-
ja Batista Galileia, “Viver de 
modo digno do Evangelho 
de Cristo”. Ele tem ensina-
do sobre a necessidade da 
comunhão no corpo de Cris-
to. Já realizaram o Segundo 
Acampamento de adoles-
centes sob o tema: “Mais 
que Vencedores”, tendo a 
participação de 23 adoles-

Nos dias 31 de março, a 
dois de abril a Igreja Batis-
ta Nova Vida no Jardim Ingá 
São Paulo SP, comemorou 

O 6º Acampamento de 
Famílias acontece nos dias 
29 e 30 de abril e primeiro 
de maio no Maanaím, entre 
Altinópolis e São Sebastião 
do Paraiso MG, na Rodovia 
050, km 653. O tema deste 
ano é “Proposta lançada, qual 
sua escolha?”, tendo como 
preletor o missionário Fer-
nando César Martins, de São 

Este ano o missionário 
Pr. Jefferson Quevedo está 
estamos iniciando uma 
campanha para a compra 
de um terreno para a Igreja 
Batista de Potimari, na Índia. 
Ele tem ajudado os pastores 
Amiya e Ramel a organizar 
essa igreja nos moldes das 
igrejas batistas aqui no Bra-
sil. Jefferson e sua esposa 
Epi estão na Índia desde 
2011 e nos últimos três 

No dia 28 de fevereiro 
de 2017, o missionário Pr. 
Weber Gusmão completou 
24 meses de trabalho em 
Salto SP. De acordo com o 
Pr. Weber, nos últimos 12 
meses houve 25 conversões 
sendo que destas, 12 pes-
soas estão em processo de 
discipulado e/ou aconselha-
mento bíblico. Para ele tem 
sido fundamental preparar 
os novos crentes para serem 
discípulos de Cristo. Desde 
o início deste ano, a mão 
do Senhor tem derramado 

Todas as coisas terrenas são como água salgada: 
fazem aumentar a sede, mas não satisfazem”.
(Richard Sibbes)

Dicas de Leitura
SEIS SERMÕES CONTRA A PREGUIÇA
Tiago Cavaco
Edições Vida Nova
www.vidanova,com.br

trágico e eterno? Onde encontrar respostas autênticas? 
Cemitérios e mausoléus marcam a paisagem das cida-
des como evidência e lembrança da triste realidade da 
morte. A boa notícia é que existe uma fonte de espe-
rança que providencia respostas para toda e qualquer 
pessoa que se interessa em buscar a verdade.

ACONSELHAMENTO BÍBLICO CRISTOCÊNTRICO
James MacDonald, Bob Kellemen e Steve Viars
Editora Batista Regular
www.editorabatistaregular.com.br

Além fronteira

centes e em parceira com 
os jovens da Iglesia Bautista 
Jesus es la Roca. Este ano 
também já foram realizados 
batismos. Em fevereiro Pr. 
Jomar viajou para o Brasil a 
fim de pregar em um acam-
pamento no carnaval e fazer 
divulgação em dez igrejas 
visando a complementa-
ção do sustento. De volta 
ao Chile, pastor Jomar está 
dando um curso de homilé-
tica a três homens na igre-

ja visando prepará-los para 
apoiar o ministério. Orem 
pela compra de um terreno, 
pois está na hora de come-
çar a pensar na construção. 
Orem também pela esposa 
do Pr. Jomar, a irmã Regiane 
e pelos filhos, Davi e Sofia. 
Contatos pelos e-mails: pas-
tor_jomar@yahoo.com.br 
e pastorjomar123@gmail.
com, ou pelos telefones 
(whatsapp): +56972538907 
e +56967427002.

Acampamento de Famílias
Carlos SP. Para saber mais 
entre em contato com o 
Pr. Alexandre Oliveira pelo 
e-mail: pr.alexandreolivei-
ra@hotmail.com, ou pelos 
telefones (16) 99236 5526, 
ou 3987 7506. Custos: De 0 
a 6 anos não pagam (dor-
me com pais). De 7 a 12 
anos R$ 75,00. De 13 a 80 
anos R$ 150,00.

Terceira igreja
seu 12º ani-
versário. O 
evento foi 
m a r c a d o 
por uma sé-
rie de con-
ferência que 
teve como 
preletor o 
missionário, 
Pr. Robson 
Marcelo da 
Silva de Se-

aos Policiais Militares, Maria 
e Marta, Dorcas e outros. 
Compromissada com a Pa-
lavra de Deus, priorizando 
o Ide de Jesus através de 
Evangelismos, Grupos de 
visitação e sustento a mis-
sionários pela Promessa de 
Fé para Missões. O funda-
dor da igreja, missionário 
Sean Allen Lunday já está 
iniciando um novo trabalho 
em Guacuri-SP, neste mês 
de abril. Já está atuando 
na igreja, juntamente com 
o missionário Sean, o Pr. 
Silval de Souza.

Brasil - Índia
anos estão trabalhando na 
plantação da Igreja Batista 
de Potimari entre o povo 
Adivasi, juntamente com os 
missionários indianos Amiya 
e Ramel. Há, também outras 
quatro congregações. Para 
mais informações: www.
missoesindia.blogspot.com

Salto SP
bênçãos sem medi-
da sobre o trabalho 
em Salto. Surgiu a 
oportunidade de 
locação de um lu-
gar melhor locali-
zado e com melho-
res condições de 
espaço. O imóvel 
fica em uma das 
avenidas principais 
de Salto e, desde a 
mudança, os cultos 

ministério, principalmente 
em gratidão pelas bênçãos 
do senhor.

A Associação Missio-
nária Independente - AMI, 
estará realizando nos dias 
11 a 14 de julho de 2017, 
no Hotel Litoral Norte, Ca-
raguatatuba SP, o VIII Con-
gresso Missionário Batista 
Fundamentalista sob o 
tema: “Vivendo a Palavra 
para Motivar os Discípu-
los”, tendo como preletor 
o pastor e missionário chi-
leno, Ramon Lara, da Igle-
sia Bautista Missionera de 
El Bosque Santiago, Chile. 
Ramon é Casado com Naldy 
Saavedra há 31 anos, e tem 

Congresso da AMI será em 
Caraguatatuba SP, Litoral Norte

quatro filhos.
Pastor Ramon já levou 

missionários brasileiros 
ao Chile e estará levando 
outros nos próximos anos 
com a finalidade de ampliar 
o intercâmbio entre os dois 
países na área de missões. 
Sua igreja em Santiago já 
está apoiando missionários 
credenciados pela AMI aqui 
no Brasil.

Inscrições devem ser fei-
tas através do AMI: www.
missaoami.com.br. Você 
preenche os dados, escolhe 
o parcelamento e a AMI en-

via no seu e-mail os boletos 
para os depósitos. 

Investimento por pessoa 
à vista: R$ 395,00 ou par-
celado desde que a última 
parcela seja paga até 7 de 
julho de 2017: 2 x R$ 207,50 
= R$ 415,00; 3 x R$ 142,00 
= R$ 426,00.

Para mais informações 
entre em contato com o Di-
retor Administrativo da AMI, 
Eliseu Reder: E-mail: missao-
ami@uol.com.br; Telefones: 
(11) 2441-3588 (Fixo); (11) 
99346-3747 (TIM) e (11) 
94655-5828 (OI).

nador Canedo GO. A igre-
ja tem vários ministérios, 
dentre eles: Classe de Boas 
Novas, Lar Batista, Auxilio 

noturnos estão tendo frequ-
ência média de 40 pessoas. 
Continuem orando por este 

O autor expõe habilmente seis 
passagens bíblicas que confrontam a 
nossa cultura nessa área tão primor-
dial e revelam a preguiça disfarçada 
em disposições e ações do dia a dia 
que normalmente não vemos como 
preguiça. A obra é um poderoso antídoto à letargia e 
ao ativismo do nosso tempo, é uma análise profunda 
que nos leva a repensar, diante de Deus, o trabalho, 
o ócio, o lazer, o uso do tempo, o tipo de vida que 
glorifica a Deus. 

O INFERNO É DE VERDADE
Gary Frazier 
Chamada da Meia Noite
www.chamada.com.br

E se aqueles que não acreditam 
no Inferno morrerem um dia e des-
cobrirem que cometeram um erro 

Este livro aumentará sua con-
fiança na suficiência e relevância 
da Palavra de Deus para resol-
ver problemas da vida real em 
uma infinidade de situações de 
aconselhamento. Os 28 capítulos 
misturam sabedoria teológica e 
experiência prática. A primeira 
metade do livro enfatiza uma te-
ologia prática do aconselhamento bíblico. A segunda, 
destaca uma metodologia prática de aconselhamento 
bíblico. 
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Espaço 
Final

Mineiro de Caldas, nas-
cido no dia nove de março 
de 1973, Silval de Souza é fi-
lho de Divino de Souza e Ana 
Teixeira de Souza. Quando 
estava com um ano de idade 
sua família mudou-se para 
Poços de Caldas, onde se 
criou. 

Paulista, nascida em São 
Paulo, capital no dia 18 de 
novembro de 1976, Perla 
Dias Nogueira de Souza, 
filha de Gildo Nogueira e 
Maria Dias Nogueira, mu-
dou-se para Poços de Caldas 
MG com seis anos de idade.

Silval se converteu a 
Cristo em 1996, conheceu 
Perla e, pela direção de 
Deus, casaram-se no dia 
25 de janeiro de 1997, no 
templo da Igreja Metodista 
Central de Poços de Caldas 
MG. Desse casamento nas-
ceram três filhos: Felipe, 12 
de dezembro de 2002; Viní-
cius, 04 de julho de 2005 e 
Lucas, dia 26 de fevereiro 
de 2008.

Em 1998, Silval e Perla 
mudaram-se para Goiânia 
GO. Lá residiam o missioná-
rio, Pr. Robson Marcelo da 
Silva, casado com Patrícia, 
irmã de Perla. A mudança 
ocorreu tendo em vista o 
preparo para o ministério. 
No mesmo ano da mudança, 

De acordo com o levan-
tamento feito pelo jornal O 
Estado de São Paulo com 
base nos dados do sistema 
de mortalidade do Datasus, 
em dezesseis anos, o núme-
ro de mortes relacionadas 
à depressão cresceu incrí-
veis 705% no Brasil¹. A esta 
estatística estão incluídas 
mortes por suicídio e outras 
mortes motivadas por pro-
blemas de saúde advindos 
de episódios depressivos.

Paradoxalmente, o país 
do carnaval, do samba, do 
futebol, das mulatas, da 
caipirinha, do verão e das 
belíssimas praias, também 
é considerado o país mais 
depressivo da América Lati-
na, segundo dados da OMS².

Lamentavelmente, há 
uma sobrecarga psicoe-
mocional sem preceden-

O homem precisa ser salvo de sua sabedoria própria 
bem como de sua justiça própria porque o resultado do 
ajuntamento das duas, é uma e a mesma corrupção”.
(Willian Law)

No dia 18 de março de 
2017, a MIBRAFÉ - Missão 
Brasileira Batista da Fé, em 
uma noite de celebração co-
memorou seus 55 anos de 
existência como entidade 
jurídica em nosso estado, o 
Amazonas, pois o trabalho 
do Senhor já vinha sendo 
realizado muito antes des-
sa data em nossa região. 
A celebração expressou a 

Silval e Perla deram início 
aos estudos no Instituto 
Bíblico Maranata e se for-
maram em 2001.

O casal frequentou o TBE 
- Templo Batista Ebenézer, 
de 1998 até 2000, apoian-
do o Pr. Robson Marcelo da 
Silva e Patrícia. Em 2001, a 
convite do Pr. Rômulo We-
den Ribeiro, foram para o 
TBM - Templo Batista Ma-
ranata, onde Silval passou 
a auxiliar nos ministérios 
da igreja, sendo ordenado 
pastor no dia 27 de outubro 
de 2001. Em 2016, Pr. Silval 
fez a complementação teo-
lógica e graduou-se Bacharel 
em Teologia pela Faculdade 
Unida de Vitória ES.

Durante seu ministério 
junto ao TBM, em Goiânia 
com Pr. Rômulo, o Pr. Silval 
desenvolver seu ministério 
com visitação, aconselha-
mentos, pregações e estu-
dos, como deão e professor 
do Instituto Bíblico Marana-
ta, apoiador da Escola Cris-
tã Jaime Rose, à frente de 
questões burocráticas jun-
to a instituições estaduais 
e municipais.

Em fevereiro de 2016, 
Pr. Silval foi convidado pelo 
missionário Pr. Sean Lunday 
para fazer parte em sua 
equipe de trabalho. Depois 

de orar durante um ano, Pr. 
Silval teve convicção de que 
o Senhor o queria na Igreja 
Batista Nova Vida em São 
Paulo SP. Mudou-se no dia 
06 de janeiro de 2017.

Pr. Silval reconhece a 
importância de ter exer-
cido seu ministério duran-
te 15 anos junto ao TBM, 
como auxiliar do Pr. Rô-
mulo, pois ali Deus o pre-
parou de modo prático e 
eficiente para o trabalho 
na seara do Senhor. Seu 
ministério junto ao TBM 
foi até o dia 31 de dezem-
bro de 2016.

A Igreja Batista Nova 
Vida foi fundada no dia 30 
de março de 2005, pelo 
missionário estaduniden-
se, Sean Allen Lunday e 
está completando 12 anos. 
Anteriormente Sean já havia 
fundado a Segunda Igreja 
Batista Independente em 
Ribeirão Preto, atualmente 
sob a liderança do Pr. Wag-
ner de Barros. 

Neste mês de abril Pr. 
Sean e sua família estão ini-
ciando a fundação de uma 
terceira igreja aqui no Bra-
sil, desta feita em Guacuri 
- SP. Para contatos com Pr. 
Silval e Perla, use o e-mail: 
silval2005@hotmail.com, 
WhatsApp (62) 8209-8819.

Uma família servindo ao Senhor
Um Convite aos Brasileiros

Bruno Oliveira

¹ _ https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2014/08/18/no-brasil-mortes-por-
depressao-crescem-705-em-16-anos.htm
² _ http://www.portalraizes.com/brasil-e-pais-com-o-maior-numero-de-depressivos-da-america-latina/

tes sobre o ser 
humano e, em 
especial, sobre 
o povo brasi-
leiro. Apesar 
das inovações 
tecnológicas, 
do avanço da 
medicina e do 
aumento da 
expectativa de 
vida, percebe-
se haver um ex-
cesso de carga, 
um jugo acima 
da capacidade 
de resistência, 

Independentemente do 
sobrepeso e da pessoa que 
o carrega, Jesus Cristo ofe-
rece a todos (crentes e des-
crentes) um convite inédito: 
“Vinde a mim, todos os que 
estais cansados e oprimidos, 
e eu vos aliviarei.” Mt. 11:27

Em sequência a seu convi-
te, Ele diz: “Tomai sobre vós o 
meu jugo, e aprendei de mim, 
que sou manso e humilde de 
coração; e encontrareis descan-
so para as vossas almas. Porque 
o meu jugo é suave e o meu 
fardo é leve.” Mt. 11:28-30

O conselho bíblico para 
o povo do Brasil que, busca 
descanso real e satisfatório 
para sua alma é este: IR 
A JESUS + ACEITAR O SEU 
JUGO + APRENDER DELE 
= ENCONTRAR DESCANSO 
PARA A ALMA.

E, quando o brasileiro se 
despertar e compreender 
que buscar a Jesus é diferen-
te de ser religioso, que acei-
tar o Seu jugo é diferente de 
aceitar as contradições dos 
mandamentos dos homens 
e que, aprender dEle é di-
ferente de ser guiado cega-
mente por falsos profetas, 
talvez ele entenda o porquê 
de sua incessante tristeza e 
por fim, aceite o convite de 
Jesus Cristo para sua vida!

Que todo cristão seja um 
guia no mundo para condu-
zir os perdidos à pessoa de 
Jesus Cristo!

um fardo pesado e absolu-
tamente dispensável!

O conteúdo da sobre-
carga varia ou cumula-se 
de acordo com as pessoas. 
Para alguns, são os pro-
blemas familiares como a 
incompatibilidade conju-
gal, a rebeldia dos filhos, 
a indiferença, a gravidez 
indesejada, o alcoolismo 
ou a dependência química, 
o adultério, o divórcio, a 
perda de um ente querido, 
etc. Para outros são os pro-
blemas financeiros como a 
inadimplência, a falência, o 
desemprego, as cobranças, 
os juros altos e as crises de 
mercado. Ainda para outros 
são os problemas de saúde, 
as dores, internações, cirur-
gias complexas, doenças in-
curáveis, a velhice, o leito e 
a iminência da morte.

Bruno e Laís

Batistas da Fé celebram 55 anos no Amazonas

nossa gratidão a Deus pela 
vida e ministério dos mis-
sionários: Pr. John Brandon, 
John A. Hather, Harold Fol-
ley Bratcher, Francisco San-
tiago, dentre outros, que 
nos deixaram seu legado 
e juntamente um desafio 
pelo exemplo de vida, e ao 
mesmo tempo uma oportu-
nidade de podermos fazer 
tudo o que estiver ao nosso 

alcance em nossa geração, 
para que deixemos nosso 
legado e a obra do Senhor 
continue sendo realizada 
pelas futuras gerações, 
dentro do conhecimento e 
da Graça de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo. 

Com o tema “Até aqui 
o Senhor nos ajudou”, a 
mensagem da palavra de 
Deus foi trazida com muita 
propriedade pelo Pr. Ortan 
de Freitas Barbosa, que des-
tacou o que o Senhor fez por 
nós no passado, o que tem 
feito no presente e pela fé, 
cremos que fará no futu-
ro. Uma noite memorável 
para os Batistas da Fé, com 

Família Souza Sean, Stephanie, Perla e Silval

muitos louvores de gratidão 
e uma homenagem ao Pr. 
Francisco de Freitas Barbo-
sa, que em seus 45 anos de 
ministério evangelístico e 
pastoral desbravou os rin-
cões do grande Amazonas, 
levando a palavra de Deus 

em muitas comunidades e 
municípios a vidas carentes 
de ouvir a palavra de Deus.

Atualmente, a MIBRAFÉ 
tem 34 trabalhos ativos entre 
igrejas e congregações, sendo 
15 situados nos municípios 
do interior do estado, 18 na 
capital, Manaus, e um no es-
tado do Pará. Todas as ativi-
dades são desenvolvidas com 
o apoio da Diretoria Executiva 
e departamentos de apoio: 
Instituto Bíblico Batista da Fé, 
Departamento Missionário 
Batista da Fé, Departamen-
to Feminino, Departamento 
de Jovens, Departamento de 
Eventos e Departamento de 
Patrimônio.

No dia 24 de março 
de 2017, o missionário 
estadunidense, Pr. Harold 
Folley Bratcher completou 
90 anos de idade. Ele che-
gou ao Brasil em junho de 
1965 acompanhado de sua 
esposa Marie Bratcher. Ele 
retornou aos EUA, já sem 
a saudosa esposa, em de-
zembro de 2014. Suas vidas 
foram dedicadas à pregação 
do Evangelho no Amazonas.

Material enviado pelo Pr. Ricardo Lima pelo e-mail: prrhgl10@gmail.com


