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N o dia 06 de maio de 2017, a JUBBESP – Junta Batista Bíblica do Estado 
de São Paulo, em uma noite de celebração comemorou seus 60 anos de 
existência, foi uma noite de gratidão a Deus. O evento foi realizado no 

CENFORPE, na cidade de São Bernardo do Campo SP, com a presença de aproxi-

Pr. Evanio Souza 
Palhares, nas-
cido em Porto 

Velho, Rondônia, junta-
mente com sua esposa 
Ada Araci Dias Palhares, 
com as fi lhas Fernanda 
e Melissa, é a mais nova 
família de missionários 
da MBBF - Missão Bati sta 
Brasileira Fundamenta-
lista. Trata-se do Projeto 

A missionária Rosângela da Silva Feitosa chega ao Brasil no dia 
cinco de Junho a fi m de parti cipar do treinamento da sua 
missão, a MBBF. Na foto, comemoração do dia da criança em 

Maputo. Contato pelo seu WhatsApp: +25884614-3334, ou pelo e-mail: 
missrosangelafeitosa@gmail.com. 

Desde 2014, diversos 
irmãos ligados à AMI - 
Associação Missionária 

Independente, estavam em oração 
para que o Senhor levantasse mis-
sionários para três países: Timor 
Leste, Índia e Venezuela. A razão é 
que, além da necessidade de tra-
balho missionários nestes países, 
suas portas estão abertas.

No momento pode-se dizer 
que as orações estão sendo res-
pondidas, pois a AMI já recebeu 
a proposta de missionários para 
Timor Leste e Índia, sendo que, 
para a Venezuela, há um can-
didato em preparo que poderá 
se concretizar em breve. Para 
os três campos missionários, as 
orações continuam, pois o ideal é 
que para cada país se disponham, 

JUBBESP Comemorou 60 anos

madamente 1100 pessoas e um coral com mais de 100 vozes. 
O preletor foi o Pr. Josué Pereira Felix da PIBB em Cidade Ademar-SP. O senhor 

presidente, Pr. Antonio Ferreira dos Santos manifestou sua gratidão a Deus e a 
todos os presentes. Continua na página 6.

Projeto Sol Nascente

Ceilândia para implantação de 
uma igreja no Setor Habitacional 
Sol Nascente.

Por ocasião do falecimento do 
pai do Pr. Evanio, ele foi morar em 
Boca do Acre AM, cidade dos seus 
avós maternos, onde teve contatos 

com amigos de escola e de trabalho 
que o convidaram a assisti r reuni-
ões na igreja e nos lares. No dia 
29 de setembro de 1991, ocasião 
em que havia um pastor visitando 
e pregando, Evanio entregou sua 
vida a Cristo. Conti nua na página 7.

Maputo, Moçambique

Timor Leste, Índia e Venezuela

pelo menos, duas famílias.

PROJETO SUDESTE ASIÁTICO
Para o Timor Leste foi 

montado o Projeto Sudeste 
Asiático com o missionário 
Osmundo Pereira de Araújo 
juntamente com sua esposa 
Mari Concepcion Remegio de 
Araújo. Ele é brasileiro e ela é 
fi lipina. Estão na fase de levan-
tamento do sustento. 

Visitaram, até o momento 
do fechamento desta edição, 

Estão com aproximadamente 
20% do sustento necessário. Para 
contatos: Celular: (35) 99768-3317 
(WhatsApp). E-mail: osmundo_
araujo@hotmail.com

Conti nua na página 3.

39 igrejas em três estados e 18 
cidades. Em seguida irão para Ca-
raguatatuba no Congresso da AMI, 
e depois para Campo Grande, para 
que a Mari possa descansar, fazer 
o pré natal e esperar o nascimento 
da Sara. 

Osmundo com Pr. Alexandre

Edna, Pr. Éverton, Pr. Donizeti , Roseneide e Daniel
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Editorial
e Opinião

Eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: ‘O que 
é mais importante: ler a Palavra de Deus ou orar?’. Ele respondeu: 
‘O que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a da 
esquerda?”(A.W. Tozer)

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).

Não há mais como adiar! Multi dões de igre-
jas e pastores estão em uma encruzilhada 
e precisam decidir qual caminho seguir, 

principalmente, agora, às vésperas da Volta do Se-
nhor Jesus Cristo. A Era de Laodicéia, cujo lema é 
fazer a vontade do povo, está diante de muitas es-
colhas que defi nirão o papel da Santa Trindade e 
da Bíblia Sagrada no meio da Igreja. Opções, que 
deveriam ser defi nidas à luz das Escrituras Sagradas, 
estão sendo indicadas por estudos cientí fi cos e pelo 
pragmati smo religioso. Uma segunda reforma está 
sendo proposta - não para atacar as heresias da maior 
denominação religiosa do mundo - para transformar 
as igrejas evangélicas, de todas as ramifi cações, em 
um só movimento de evangelismo, pois, afi nal de 
contas, a salvação de almas é o que mais importa na 
concepção dos novos reformadores. Diante desses 
arautos estrepitosos das novas mudanças, bati stas 
tradicionais não podem optar pela neutralidade ou 
pela indiferença. É necessário decidir de que lado 
estão: do conservadorismo bíblico ou da libertação 
dos dogmas históricos que tanto impedem a nova 
revolução no meio do cristi anismo contemporâneo. 

Líderes bati stas precisam escolher entre igrejas 
organizadas, com dois ofí cios (pastores e diáconos) e 
duas ordenanças neotestamentárias (bati smo e santa 
ceia) ou pequenos grupos divididos por regiões, mas 
sem hierarquia espiritual (apesar de Hebreus 13.7,17) 
e cultos informais sem regras litúrgicas, disposições de 
móveis, com muita liberdade de expressão e música 
à vontade com todos os ti pos de instrumentos. Apro-
veitem para escolher também se mulheres podem ser 
pregadoras e diaconisas já que a ideia é de igualdade 
hierárquica no Corpo de Cristo, desconsiderando 
todos os ensinamentos apostólicos contrários. 

Líderes bati stas precisam escolher entre a fé uma 

No vale da decisão
vez dada aos santos ou a fé dos 
últi mos dias. A primeira exige se-
paração eclesiásti ca dos opostos 
às doutrinas de Jesus e dos apóstolos. A segunda 
prega união, declarando que o que nos une é muito 
mais forte do que o que nos separa. Jesus poderia 
ter pensado assim também, pois a separação entre 
Ele e os fariseus era apenas uma - Sua deidade. Mas 
Ele ousou olhar para uma única questão e se separar 
do grupo mais bíblico e fundamentalista que havia 
naquela época. Porém, tratava-se de uma questão 
essencial. Agora, pastores bati stas precisam decidir se 
doutrina é importante ou apenas um divisor de águas 
que pode ser removido ao bel prazer das pessoas 
em nome de evangelismo e crescimento numérico.  
Para alguns, o ecumenismo é lindo, mesmo à custa 
da hermenêuti ca bíblica e do sangue dos márti res da 
Igreja. Será que Paulo e os demais apóstolos foram 
extremistas e todos eles morreram em vão quando 
poderiam ter simplesmente se ajuntado com os di-
ferentes? 

Alguns líderes batistas já fizeram uma esco-
lha, inclusive aqueles que ainda estão “em cima 
do muro”. Há que se respeitar os pastores que 
deixaram a denominação e se tornaram interde-
nominacionais, uma vez que optaram por tudo 
que é contrário aos distintivos batistas. Mas os 
que querem reformar a igreja, do lado de dentro, 
estão causando divisão, confusão e inchaço numé-
rico. Em nome da ética e do amor cristão, quem 
não está satisfeito com o governo eclesiástico da 
igreja batista, suas doutrinas, prática e fé, deveriam 
se retirar dela ao invés de tentar salvar o que, na 
opinião deles, está morto, falido e vencido. Afinal 
de contas, Deus não manda reformar. Deus manda 
sair, não é mesmo? 

O culto cristão é um momen-
to importante para nós. É 
a oportunidade em que, 

coleti vamente, adoramos a Deus e 
ouvimos a sua voz. Adoramos com 
nossos dízimos e ofertas, nossos cân-
ti cos e orações, mas, principalmen-
te, com a ati tude do nosso coração. 
Para ouvir o que Deus fala, precisa-
mos querer e, por isso mesmo, a 
ati tude do coração é importante. 

De nada adianta cantar emocio-
nado, ofertar com alegria, orar com 
entusiasmo, e na hora da exposição 
da Palavra desligar-se para descan-
sar ou para divagar. É no momento 
da pregação que temos a melhor 
oportunidade para demonstrar 
nossa ati tude e, atentamente, ou-
vir Deus. Boa parte dos membros 
das nossas igrejas perdem o início 
do sermão, pois tão logo termina 
o período de louvor e a palavra é 
dada ao pregador, eles levantam-se 
para ir ao banheiro, tomar água, ou 
simplesmente pelo hábito, como 
se houvesse um intervalo entre a 
primeira e a segunda parte do culto.

O pior cenário em uma igreja é 
ver, no fi nal do período de louvor, 
a displicência dos que ministraram 
o louvor deixando a plataforma 
diretamente em direção à porta 
de saída para o banheiro ou para 
quaisquer outras ati vidades. Eles 
acabam sendo os incenti vadores 
da distração do auditório, exata-
mente no início do sermão. Do 
meu ponto de vista, os dirigentes 
do culto e do louvor, deveriam 
deixar a plataforma solenemente 
e sentarem-se em lugares previa-

Você ouve o 
que Deus fala?

“O temor do Senhor é o princípio do conhecimento; 
os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.” 

(Provérbios 1.7)

mente reservados no primeiro 
banco, com ati tude correta para 
dar a devida atenção à pregação.

Nestes tempos modernos de 
tecnologia avançada, precisamos 
tomar cuidado também com os ce-
lulares que deveriam permanecer 
mudos na hora em que Deus quer 
falar. Se a Bíblia uti lizada está nele, 
que não seja necessário estar on-
line para fazer o acompanhamen-
to. Quem der prioridade a uma 
possível mensagem que chega 
pelo whatsapp ou por qualquer 
outro caminho nas redes socais, 
não pode estar interessado no que 
Deus tem a lhe dizer através da 
pregação da Palavra.

O moti vo da falta de cresci-
mento espiritual em nossos dias 
deve-se, em grande parte, à falta 
de reverência e ordem durante a 
pregação. O culto pode se tornar 
apenas uma reunião como qual-
quer outra. Não há como termos 
operação do Espírito pela Palavra 
se ela não esti ver sendo ouvida e 
aplicada adequadamente. 

Nós vamos ao culto por cau-
sa do Senhor. Isso, por si só, já 
seria sufi ciente para dedicarmos 
toda atenção e evitar qualquer 
distração que nos ti rasse do foco. 
O sentido de culto precisa ser 
resgatado. Culto requer prepa-
ração, concentração e refl exão 
com práti ca.

Na maioria das vezes, nós não 
ouvimos o que Deus nos fala por-
que estamos distraídos com o que 
achamos mais importante. Você 
ouve o que Deus fala?

Existe uma terna especial, que é bela, mas 
não é pitagórica. Ela forma um corpo orde-
nado completo, mas não é o conjunto dos 

números reais; tem domínio, contradomínio e lei, mas 
não é uma função. Esta terna é formada pelo Espírito 
Santo, Jesus Cristo e o Deus da criação.

Uma trindade de pessoas disti ntas e completa-
mente divinas em natureza e que formam um único 
e verdadeiro Deus. Eles estão em perfeita harmonia e 
se algum deles fosse removido não haveria um Deus 
e nem salvação, uma vez que somos salvos por Deus 
(Efésios 1:4), através de Jesus (Efésios 1:7) e isto é 
selado pelo Espírito Santo (Efésios 1:13).

Eles coexistem e cada um tem sua função. São 
como os pontos notáveis de um triângulo equilátero, 
coincidem, mas o circuncentro é o centro externo, 
o baricentro é o ponto de equilíbrio, o incentro é o 
centro interno. E mais, se escolhermos sair do vérti ce 
ou da mediana do lado, tomando o único ponto que 
é reto, então com Eles nos encontramos.

Sendo apenas pontos da perfeita geometria criada 
por Eles, vivemos de tal maneira a querer levar o 
EU sempre para o centro e almejando ter dimensão 
cada vez maior, quando deveríamos ter uma dimen-
são tendendo a zero. É como se fossemos pontos 
externos a um triângulo equilátero, que por vezes o 

intersectamos, mas escolhemos tomar diagonais que 
não existem, oferecidas por menti ras de geometrias 
diferentes. E assim perdemos oportunidades para a 
única e verdadeira Salvação. 

A trindade existe e, além disso, existe uma única e 
eterna salvação. É como um ponto qualquer interno a 
um triângulo equilátero que um dia teve a oportunidade 
de estar em um vérti ce ou no ponto médio de um lado, 
rejeitou diagonais que não existem, escolheu caminhar 
através da altura, e então encontrou outros três pontos 
coincidentes, que formam o centro de toda essa perfeição. 
Saindo do centro, passou apenas a ser ponto interno, e 
por vezes bem distante, mas independentemente de onde 
internamente está, o somatório de suas distâncias aos 
lados conti nua constante e igual ao único caminho reto. 

As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as co-
nheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna; 
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha 
mão (Mateus 10. 27-28). 

Alessandro Monteiro

Salvação: Encontro com três pontos 
diferentes, mas coincidentes
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Nosso
Destaque

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

A gula é conhecida como um dos 
7 pecados capitais (pecados 
que abrem portas para outros). 

Toda a doutrina social que visa destruir a família é má, e por si só 
inaplicável. Quando se decompõe uma sociedade, o que se acha como resíduo 
final não é o indivíduo mas sim a família.” (Victor Hugo)

O pão nosso de 
cada dia e a gula

É o desejo exagerado, sem controle, por comida e bebida. Comer 
ou beber além da conta.  Segundo Tomás de Aquino: “Procura 
desordenada do prazer no comer e no beber.” É o desejo com-
pulsivo, transformado em vício, independente da comida ser de 
boa qualidade ou não. É a vontade de comer, mesmo quando 
saciado.  E a nossa cultura favorece, especialmente nas festas, 
visitas...  “Come mais um pouquinho!  Só isso? “Eu como, tu 
comes...” 

Quase 60% dos brasileiros estão acima do peso, revela o 
IBGE.  Uma em cada três crianças de 5 e 9 anos está acima do 
peso ideal.   E a situação agrava-se devido à falta de ati vidade 
fí sica, uso excessivo da TV, smartphones, tablets, vídeo games, 
redes sociais... Já dizia o sábio, no livro de Provérbios: “O que 
se entrega aos prazeres passará necessidade.” “Os bêbados e 
os glutões se empobrecerão.” O fi lho pródigo é uma ilustração 
desse texto: “Depois de ter gasto tudo...  Começou a passar 
necessidade.” Lc 15.14. Esse rapaz não se dava por sati sfeito, 
em sua fome descontrolada por mais prazer, mais diversão, mais 
isso e mais aquilo, chegou ao fi m sem fi car realmente sati sfeito... 
Imaginou que podia viver só de comer, beber e farras. Cuidado 
quando seu olho é maior que a boca e o estômago juntos. São 
os que vivem para comer e não comem para viver.

Dizem que é possível cavar a própria sepultura com a faca 
e o garfo. Sabe de uma coisa? Já faz tempo que me libertei de 
hambúrguer, salsicha, batata frita, refrigerante, suco de caixa, 
bolacha recheada, salgadinho, açúcar branco... Já o pão francês! 
Hummm, não consigo. 

Aos Filipenses, Paulo disse que para algumas pessoas o 
deus delas é o ventre (“só pensavam nas coisas terrenas”). Se o 
deus é a barriga, esse deus pede... 15 pães de queijo, 4, 5 copos 
de Coca Cola, 5 pães francês, 8 a 10 pedaços de pizza. Gente! 
Que é isso? O guloso diz: “Comamos e bebamos que amanhã 
morreremos.”  O prazer está acima do bom senso, do equilíbrio. 
Quantas pessoas gastam seu dinheiro e a sua vida atrás de coisas 
materiais e excesso de comida? Deixam a obra missionária nas 
costas dos outros, deixam de abençoar um pobre que não tem 
recursos nem para comprar um remédio, nem para comer carne, 
ou atrasa uma conta de luz porque a renda não é sufi ciente, ou 
está desempregado.

Eu sou de uma época em que a gente não engordava porque 
não ti nha tantas opções de comida. Em minha adolescência não 
existi a Danone, salgadinho, bolacha recheada, bomba, margari-
na... Hambúrguer? Só sabia que existi a pela revista do Popeye. 
Havia só dois chocolates: Diamante Negro e Prestí gio.  Pizza, 
ti nha ouvido falar da “Torre de Pizza” na Itália, um monumento 
histórico. Refrigerante? Somente em garrafi nhas, guaraná e 
crush. Muito caras e raras.

O que ti nha bastante era bala. Meu pai ti nha uma mercearia e 
havia um baleiro, daquele giratório. E ti nha uma bala amarelinha. 
Eu era viciado, perdi dentes e a maioria que tenho é obturado. 
Não ligava para escová-los e ninguém pegava no meu pé. Gastei 
tanto dinheiro com denti sta ao longo da vida, inclusive cinco 
implantes.  Daria para comprar um carro zero. Quando pedi a 
Sandra em namoro, era um “pé rapado” da boca rica. 

Hoje em dia, o Supermercado e o Shopping são os lugares 
preferidos das hordas de zumbis... Roupas e alimentos são ne-
cessários, saciam corpos, mas não suprem o vazio da alma. Vão 
jogando no carrinho de compras o feijão, arroz, açúcar, café, 
óleo... Apenas 20%. E os 80%? Comidas industrializadas alta-
mente calóricas e desnecessárias, supérfl uas. Por quê? Porque 
besteira existe pra comer, ué!

Apeti tes fí sicos tem a ver com domínio próprio. Se somos 
incapazes de controlar a boca, é uma indicação de que prova-
velmente somos incapazes de controlar outros hábitos como 
cobiça, avareza, raiva, fofoca. 

Não alimentamos nossas vidas somente de comida e muitas 
vezes a angusti a, depressão, raiva, frustração fazem a pessoa cor-
rer na geladeira, comer uma barra inteira de chocolate achando 
que a comida vai saciar a vida espiritual. Quando nossa sati sfação 
principal não vem de Deus, há uma tendência para cometer 
excessos noutras áreas da vida. Deus é a único “alimento” que 
é impossível ter em demasia. 

Vale lembrar: Comer é uma experiência agradável e há muitos 
sabores interessantes a serem provados. Não é errado gostar 
de comer e querer comida gostosa. Deus criou o paladar. O 
problema é quando abusamos. É normal comer um pouco mais 
do que devíamos numa ocasião especial, mas a moderação, o 
equilíbrio traz qualidade de vida. 

“Não só de pão viverá o homem...” 

 www.abeso.org.br
 htt p://www.jb.com.br/ciencia - Dados de 2014

Uma sociedade pluralista, multilíngue e mul-
tiétnica, a Índia é um campo branco para a ceifa 
e nós somos, como igrejas, responsáveis pelo 
trabalho missionário levando a mensagem de 
salvação.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Timor Leste, Índia e Venezuela
(Conti nuação da Página 1)

Localizado no 
Sudeste Asiático, 
fazendo fronteira 
terrestre com a In-
donésia e maríti ma 
com a Austrália, o Ti-
mor Leste é uma das 
mais jovens nações 

do mundo. Com apenas 14.874 quilômetros quadrados, 
sendo menor que o menor estado brasileiro, Sergipe. Co-
lonizado pelos portugueses no século XVI, declarou sua 
independência em 1975. No mesmo anos foi invadido 
e ocupado pela Indonésia e anexado como 27ª pro-
víncia do país no ano seguinte. Entrou em guerra civil 
até que em 1999, após um ato de autodeterminação 
patrocinado pelas Nações Unidas, o governo indonésio 
deixou o controle do território e Timor-Leste tornou-se 
o primeiro novo Estado soberano do século XXI, em 20 
de maio de 2002. Após a independência, o país tornou-
se membro das Nações Unidas e da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa. Em 2011, o Timor-Leste 
anunciou a intenção de participar da Associação de 
Nações do Sudeste Asiático através da apresentação 
de uma carta de candidatura para se tornar o décimo 
primeiro membro do grupo. 

Sua capital é Díli, situada na costa norte. A população 
do país é de 1.261.072. Os idiomas ofi ciais são o tétum 
e o português. O inglês e o indonésio são consideradas 
línguas de trabalho. Com renda média é inferior à da 
economia mundial, sendo que 37,4% da população do 
país vive abaixo da linha de pobreza internacional (1,25 
dólares/dia), o país não tem moeda própria. Usa o dólar 
americano.

Registrando cerca de 50% da população analfabeta, e 
com o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano muito 
baixo, em 128º lugar, temos no Timor Leste um campo 
branco para a ceifa. Apesar do animismo, o catolicismo 
é forte e os muçulmanos ainda exercem baixa influên-
cia religiosa. Os evangélicos são rejeitados, mas não 
perseguidos.

PROJETO ÍNDIA
Para a Índia, está em fase de aprovação o projeto com 

o Pr. Donizetti   Aparecido Mati as Júnior e sua esposa, Ro-
seneide de Melo M. Mati as. 

REPÚBLICA DA ÍNDIA
Localizada na 

Ásia Meridional, 
com fronteira para 
muitos países, a 
Índia, que tem por 
capital, Nova Deli. 
Trata-se de uma re-
pública composta 
por 28 estados e 

sete territórios da união, com um sistema de democracia 
parlamentar. É o segundo país mais populoso na atualidade 
e o séti mo maior em área geográfi ca. A parti r de 1930, uma 
lenta reforma legislati va foi promulgada pelos britânicos e 
o país começou grandes mudanças. 

A independência veio em 1947 ao custo de uma 
sangrenta divisão do subcontinente em dois Estados: 
Índia e Paquistão. Vital para a Índia como nação inde-
pendente foi a sua Constituição, concluída em 1950, 
transformando a colônia britânica em uma república 
secular e democrática. A partir da década de 1960, a 
Índia teve um misto de sucessos e fracassos, com demo-
cracia, liberdades civis, Suprema Corte ativa e imprensa 
independente. Na década de 1990, o crescimento eco-
nômico ampliou a classe média e transformou a Índia 
em uma das economias de mais rápido crescimento. 
Isso ampliou sua influência geopolítica, mas continuou 
oprimindo os pobres.

No plano espiritual, quatro grandes religiões: hinduís-
mo, budismo, jainismo e sikhismo, originaram-se no país, 
enquanto o zoroastrismo, o judaísmo, o cristi anismo e o 
islamismo chegaram depois e moldaram a diversidade 
cultural da região. 

O país é a séti ma maior economia do mundo em Produto 
Interno Bruto (PIB) nominal, bem como a terceira maior do 
mundo em PIB medido em Paridade de Poder de Compra. 

Para a Vene-
zuela, como dis-
semos, estamos 
aguardando a de-
cisão de um can-
didato que está 
se preparando e 
servindo em sua 
igreja local.

Localizado ao norte da América do Sul, a Venezuela, 
com 31.703.449 habitantes, é consti tuída por uma parte 
conti nental e grande número de pequenas ilhas no Mar 
do Caribe. A capital, Caracas, é a maior cidade. O país 
tem uma área de 916.445 km², sendo o 32º maior do 
mundo em território.

Suas fronteiras são delimitadas a norte com o 
Mar do Caribe, a oeste com a Colômbia, ao sul com 
o Brasil e ao leste com a Guiana. Através das suas 
zonas marítimas, tem soberania sobre 71.295 km² 
de mar territorial. Sua área marítima faz fronteira 
com treze países.

O país foi colonizado pelo Império Espanhol em 1522. 
Em 1811, tornou-se uma das primeiras colônias hispano
-americana a declarar a independência, mas que apenas 
foi consolidada em 1830. Durante o século XIX, o país 
sofreu com instabilidade políti ca e autocracia, dominado 
por caudilhos regionais até meados do século XX. 

Desde 1958, houve uma série de governos demo-
cráti cos, mas os choques econômicos nas décadas de 
1980 e 1990 culminou em várias crises políti cas, moti ns, 
e duas tentati vas de golpe em 1992, além do impeach-
ment do presidente Carlos Andrés Pérez. O colapso de 
confi ança levou o nacionalista Hugo Chávez ao poder 
com a “Revolução Bolivariana”, aprovando uma nova 
Consti tuição em 1999.

Com vastas reservas de petróleo, e diversos recursos 
naturais, a Venezuela é uma nação rica. Nas cores da 
sua bandeira o amarelo representa a riqueza da terra, 
o azul o mar e o céu do país, e o vermelho o sangue 
derramado pelos heróis da independência.

No plano religioso, o catolicismo sincreti sta é predo-
minante com 85,7% da população. A liberdade religiosa 
é consti tucional, com tolerância a todas as religiões. As 
igrejas protestantes chegam a 12%, tendo pequenos 
grupos de judeus e muçulmanos.

Atualmente, a economia está arruinada com a maior 
infl ação do planeta, escassez de produtos básicos, alta 
criminalidade e censura da imprensa.

Pr. Wagner, Osmundo e Pr. Carlos

Osmundo, Mari, Joice e Pr. Luciano
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A Bíblia claramente dá aos pais a responsabilidade 
de educar seus fi lhos (Pv 22.6; Dt 6.7). O que isto 
deve signifi car para o pai cristão? Há pais que, 

preocupados com as infl uências, envolvem-se na educação 
de seus fi lhos ensinando princípios e valores em casa e 
cobrando sua aprendizagem na escola. Infelizmente, há 
outros que confi am de forma cega, deixando a escola criar 
seus fi lhos. Para o pai que quer obedecer o mandamento 
de Deus, e educar os fi lhos no caminho em que devem 
andar, o que fazer quando não há uma escola por perto 
que comparti lhe suas crenças? 

Pense nas horas diárias, multi plicadas pelos dias do 
ano, multi plicadas pelos anos de escola. Esta infl uência 
não é signifi cati va o sufi ciente para considerar se ela está 
contribuindo ou atrapalhando a educação de seus fi lhos 
no caminho de Deus? Agora, é obrigatório no Brasil que 
a criança comece a estudar com 4 anos, mas, este estudo 
precisa ocorrer em uma escola convencional? 

Há opiniões fortes de cada lado desta questão. Há fa-
mílias que fazem o ensino escolar no lar de alta qualidade 
e outras que deixam o ensino a desejar. Quem faz deve 
levar o compromisso a sério. “Segundo a ANED (Associa-
ção Nacional de Educação Domiciliar), “3,2 mil famílias já 
aderiram ao modelo, atendendo cerca de 6 mil crianças” 
(htt ps://goo.gl/3TGMLu). 

Considere os seguintes benefí cios: Na educação do-
miciliar, o pai controla o conteúdo e pode escolher o 
conteúdo que apoie os valores do lar. Também, aplica-se 
às necessidades individuais da criança, pois o pai pode 
focar no que o fi lho precisa e na melhor forma que o 
fi lho há de aprender. Outro benefí cio é, o pai passa muito 
tempo de qualidade com o fi lho e está ligado diretamente 
ao que o fi lho está aprendendo, proporcionando mo-
mentos no dia a dia que reforcem a aprendizagem. Evita 
o acesso a bullying, violência, linguagem ou conteúdo 
inapropriado trazido por outras crianças. Independente 
se você concordaria ou não em educar seus fi lhos em 
casa, a questão que está em jogo vai muito além das 
preferências de ensino. 

A questão é: Quem tem mais autoridade sobre os 
fi lhos, seus pais ou o Estado? Devemos orar para que leis 
que preservem a autoridade dos pais sejam adotadas. 
Atualmente há um processo em julgamento no Supre-
mo Tribunal Federal que deverá analisar a questão da 
educação domiciliar e a decisão resultante, favorável ou 
não, será aplicada posteriormente para outros processos 
similares. 

Enquanto isso, todos os processos sobre este assunto 
estão suspensos até que o STF tome uma decisão (Peti ção 
65992/2016) (htt ps://goo.gl/Xd0StR). 

Acompanhe mais sobre questões legais e histórias:
htt ps://www.youtube.com/watch?v=nDRhTqQXbEM
htt p://www.familiadetrigo.com.br/2017/05/homes-

chooling-e-ilegal.html
htt p://www.direitoaeducacao.com.br/
Se quiser material para ajudar a educar seus fi lhos em 

casa, seja uma criança de dois ou três anos - que ainda 
não começou ir à escola, uma criança que precise de 
apoio extra após as aulas ou sendo para ensinar mesmo 
em casa, entre em contato com Fundamento Cristão 
para conhecer o material que apoia quem quer ensinar 
no caminho do Senhor: fundamentocristao.com.br ou 
ligue para (62) 3954-0061. O material vem com planos 
diários para que serve como guia, passo a passo, para 
o pai / professor.

O Projeto Brasil - Índia 
Visão 2020 é um conjunto 
de igrejas bati stas funda-
mentalistas para alcançar 
cada região da Índia com 
o Evangelho de Jesus Cris-
to através de missionários 
nacionais indianos. Aqui no 
Brasil quem coordena esse 
esforço é o missionário Pr. 
Jefferson Quevedo e sua 
esposa Epi. No momento 
eles estão aqui no Brasil 
visitando várias igrejas em 

O pas-
tor Apo-
eme dos 
Santos Sil-
va e sua fa-
mília estão 
há 8 anos 
trabalhan-
do na im-
plantação 
d e  u m a 
igreja no 
sertão do 
estado do 
Piauí. No 
momento 

Nos últi mos 22 meses, 
desde a chegada a Manaus 
AM, Pr. Josué Amaral tem se 
dedicado interinamente ao 
ministério de revitalização 
de uma igreja. Em abril, ele 
entregou esse trabalho para 
a direção da AIBRAM. Duran-
te o período na igreja, levou 
treinamentos para profes-
sores, organizou o Estatuto 
da igreja, a Diretoria. Além 
disso trabalhou nas questões 
doutrinárias. Agora, desde a 
primeira semana de maio de 
2017, Josué tem se dedicado 
à implantação de uma nova 
igreja reunindo um pequeno 
grupo de 13 pessoas adultas, 
dois juniores e três crianças 
em uma casa. As visitas aos 
projetos ribeirinhos tam-
bém estão apresentando 

Pr. André Moreira, a es-
posa Marlete, e os filhos, 
Duda, Ester e André Filho, 
o caçulinha que nasceu 
no dia 15 de abril, estão 
em Serrana SP para um 
período de divulgação e 
tratamento de saúde da 
irmã Marlete. Continuem 

O missionário Adriano 
Silva iniciou em abril próxi-
mo passado os estudos bí-
blicos em Campana, Argen-
ti na. O objeti vo é começar 
a igreja nesta cidade, onde 
já há contatos com algu-
mas famílias que o pastor 
Orlando Loredo já vinha 
trabalhando. A distância 
é uma barreira, pois estão 
atualmente em Pilar, a 35 
Km de Campana. Mas o ob-
jeti vo é mudar para Campa-
na em novembro. Enquan-
to vivem este momento de 
adaptação na Argenti na, os 
missionários estão servindo 

O missionário Pr. Ro-
bson Marcelo da Silva, 
implantando uma igreja 
em Senador Canedo GO, 
tem agradecido ao Senhor 
pelas bênçãos naquele 
novo trabalho. Em maio 
comemorou um ano des-
de o início e nesse tempo 
muitos frutos já foram co-
lhidos. As pessoas que se 
converteram estão sendo 
discipuladas e crescendo 
no conhecimento da Pa-
lavra. Outra grande bên-
ção é o envolvimento da 

Nada é impossível. Se puder ser sonhado, então 
pode ser feito.”
(Theodore Roosevelt)

Educando 
seus Filhos 
em Casa

Visão 2020

Campana Argentina
na Iglesia Bauti sta Indepen-
diente del Pilar. Pr. Adriano 
disse estar aprendendo 
muito nesta igreja com seu 
pastor, Jaime que trabalha 
fortemente com grupos de 
discipulado. Mais de 50 ir-
mãos estão envolvidos com 
algum discipulado, e é notó-
rio o crescimento espiritual 
desses irmãos, além do cres-
cimento numérico da igreja. 
Eles são, para Adriano, como 
“Áquila e Priscila”, verdadei-
ros colaboradores na causa 
de Cristo. Contatos pelo 
e-mail: adrianojosisilva@
gmail.com.

Senador Canedo GO
congregação com a obra 
missionária. Neste mês de 
junho será realizado um 
batismo em que alguns 
destes novos convertidos 
descerão às águas. O tra-
balho já está em um salão 
alugado, pois com o cres-
cimento o espaço inicial 
ficou pequeno. Foi um 
passo de fé, visto que o 
aluguel em Senado Cane-
do é muito caro. Há gastos 
com adequações do salão 
e necessidade de mais ca-
deiras. 

Família Moreira
orando pelos missionários 
da equipe do pastor André 
na evangelização dos Kaxi-
nawas e também os ribei-
rinhos. Henrique e Rachel 
estão na aldeia, e Adriano 
e Tâmara que estão na ci-
dade, devido à gestação da 
Tâmara. 

A Família Fonseca, Pr. 
Geraldo e Ileta, servindo 
na região andina da colôm-
bia, estão rejubilando de 
alegria pelo fato de estar 
havendo muitas conversões 
em Madrid, Colômbia. No 
dia 09 de abril três irmãos 
foram batizados: Raul e 
sua esposa Graziela mais a 

Madrid Colômbia
irmã Nadibe. Orem por um 
obreiro para a Igreja Bati s-
ta fundada pelo missionário 
Geraldo Fonseca na cidade 
de Letí cia. Contatos com os 
missionários Geraldo & Ileta 
Fonseca, pelo e-mail: prge-
raldo2000@yahoo.com.br, 
ou whatsapp +57 320 373-
6654.

diferentes estados, Paraná, 
São Paulo, Mato Grosso, 
Rondônia. Estão procu-
rando atender todos os 
convites e se oferecendo 
para visitar as igrejas que 
já os apoiam na Índia.  Se 
desejarem uma visita em 
sua igreja entre em con-
tato: Pelos telefones: Fixo 
(041) 3245-8799; TIM (041) 
99738-1939. Para contatos 
por e-mail:  jeff.quevedo@
hotmail.com.

São Braz do Piauí

No mês de março a família 
cresceu com a chegada de 
mais um herdeiro, o Paulo. 
Ele trouxe grande alegria a 
todos. Ao mesmo tempo Pr. 
Apoeme adoeceu e teve que 
ser operado de apendicite. 
Conti nuem orando pelo tra-
balho em São Braz do Piauí e 
pelo suprimento fi nanceiro 
da família.

são realizados cultos do-
mingo pela manhã e à noi-
te, quartas e sextas-feiras. 
Nas sextas os trabalhos são 
realizados com ênfase evan-
gelísti ca nas comunidades, 
fora do perímetro urbano. 
Deus está abençoando 
com almas que vão sendo 
salvas e pessoas novas que 
vão chegando nos cultos. 

Projeto Grande Manaus

resultados, pois vão surgindo 
oportunidades para implan-
tação de novas igrejas com 
os obreiros locais, através do 
evangelismo, treinamentos, 
material didáti co, além de 
levar irmãos e irmãs ao des-
pertamento missionário. Na 
foto, líderes em treinamento 

no mês de abril na cidade de 
Tefé, na Igreja Bati sta Fila-
délfi a. São obreiros de Tefé, 
Maraã, Marajó e Caiambé. 
No mês de agosto será rea-
lizada mais uma viagem para 
a cidade de Tefé, levando 
treinamento didáti co para 
professores, ação social e 

evangelismo para duas co-
munidades ribeirinhas, desta 
vez com a parti cipação de in-
teressados em ganhar visão 
missionária. Os interessados 
entrem em contato com Pr. 
Josué pelo WhatsApp (92) 
98133-9520, ou pelo E-mail: 
pastorjoamaral@gmail.com.
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No dia 22 de maio, com 
a presença de 18 membros, 
e sob a liderança do Pr. 
Claudinei Periles, foi reali-
zado a assembleia de orga-
nização da Primeira Igreja 
Bati sta Regular de Maringá, 
na qual foi aprovado o esta-
tuto e eleição da diretoria. 
A documentação já foi leva-
da a registro e logo terão o 

Pr. Valtair realizou o ba-
ti smo de dois novos irmãos, 
Raúl e Camila, que estão se-
guindo o Senhor com a igreja 
em Machali. No dia primeiro 
de abril o pastor Valtair com-
pletou três anos no Chile. De-
pois de um período de adap-
tação no país ajudando no 
trabalho da Iglesia Bauti sta 
Galilea em Rancagua junto 
ao missionário Jomar, Pr. 
Valtair iniciaram o trabalho 
em Machali. Recentemente 
mais um casal, Roberto e Vil-
ma, que vinham visitando a 
igreja entregaram suas vidas 
a Cristo. O espaço no salão 
alugado tem ficado aper-

O missionário Isaias 
Vieira, servindo ao Senhor 
em Redentora RS, tem 
visto crescer e fruti fi car o 
Projeto Educar para Crescer 
com crianças, adolescentes 
e jovens. Intercedam pelo 
trabalho de aconselha-
mento desenvolvido pelo 
Pr. Isaias e sua esposa, pois 
as famílias ali na região es-
tão desestruturadas e ao 
se converterem chegam 
à igreja em frangalhos. A 

O CTBB - Centro de Trei-
namento Bíblico Bati sta no 
Bairro Kaiser, em Caxias do 
Sul, com aulas ministradas 
aos sábados, tem permane-
cido devido à perseverança 
dos alunos e pelos novos alu-
nos que estão chegando. O 
CTBB é aberto para membros 
de outras igrejas que quise-
rem parti cipar como alunos. 
O mês de março foi parti cu-
larmente especial para a fa-
mília do Pr. Francisco Cosmo, 

O trabalho de implan-
tação da Igreja Bati sta Fun-
damental em Uberaba sob 
a liderança do missionário 
Pr. Leonilson P. Leite con-
tinua avançando. Almas 
tem sido salvas, os crentes 
estão sendo fi éis em seus 
dízimos e ofertas para que 
a construção das salas de 
aula não seja paralisada. O 
irmão José Ramos, através 
do Projeto Betel tem dado 
excelente apoio à constru-
ção. O trabalho em Delta 

Todo pastor visualiza 
uma igreja assídua e 
parti cipati va, tendo 

cada membro como um expo-
ente de sua visão ministerial 

Só tem o direito de criticar aquele que pretende 
ajudar.”
(Abraham Lincoln)

Indesejável

- uma visão oti mista, uma visão comunitária. Buscando 
transformar sua expectati va em realidade, conclama o 
membro a estar em todas as programações, a sentar-
se na frente, a ser ati vo, demonstrando seu amor pelos 
outros.

A palavra de muitos pastores sobre o membro que 
não se encaixa neste perfi l progressivo é a de desolação 
ou de críti ca, percebida por meio de reclamações ou de 
comentário desnecessários, desagradáveis e desprovi-
dos de direcionamento éti co. Identi fi cam tal membro 
como aquele que possui um perfi l indesejável para toda 
e qualquer igreja.

Para mim, o mais impressionante (pecaminosamente 
incrível) é como muitos pastores quando na condição de 
parti cipantes, de membros em associações (pastorais ou 
denominacionais) agem exatamente como o tal “membro 
indesejável”. Não são assíduos, nem parti cipati vos. Não 
são amáveis; quando muito são “cordialmente políti -
cos”. Não cooperam fi nanceiramente, irando-se quando 
chamados à responsabilidade. Possuem, inclusive, a 
tradicional mania de sentar-se atrás, não gostando do 
chamado à frente; a mesma que fazem, quando em 
suas igrejas, ao membro que insiste em sentar-se nos 
últi mos bancos. Enfi m, pastores que agem como os tais 
“membros indesejáveis”.

Todo pastor espera que o membro parti cipe das 
discussões e saia das assembleias compactuado com a 
decisão assumida pela maioria, sem murmurar ou deixar 
de parti cipar por ter sido voto vencido; entendendo 
que a vontade do Senhor foi manifestada na decisão 
majoritária.  Todo pastor espera que o membro priorize 
os programas da igreja, planejados com o propósito de 
edifi car a todos, trazendo crescimento à comunidade. 
Diante disto, torna-se absurdo perceber pastores que ao 
contrário do que ensinam e esperam dos membros de 
sua comunidade, agem discordante e desagregadoramen-
te, ignorando o planejamento de seu movimento, não 
priorizando o seu crescimento, agendando programas 
para as datas anualmente conhecidas de ati vidade dos 
adolescentes, dos jovens, das mulheres e dos homens. 
Enfi m, pastores que agem como os tais “membros in-
desejáveis”.

Pior ainda é quando se constata um agir pecaminoso, 
literalmente políti co; semeando a rivalidade em defesa 
parcial de gostos e de proximidade; daquelas coisas pe-
quenas e irritantes que fazem parte da roti na de “todo 
membro indesejável” que sabe somente contemplar o 
seu próprio umbigo ou o de seus “parceiros”, em detri-
mento de todos os que em algum ponto discordam de 
suas opções.

Percebo, em meio a esta triste realidade, a razão de 
alguns membros serem insistentemente indisciplinados. 
Entendo o porquê de algumas igrejas não terem uma visão 
agregadora e espiritual.  Como afi rma o ditado: “A igreja 
é a cara de seu pastor”. Evidentemente que há exceções 
para esta afi rmação, criando o entendimento de que cada 
caso é um caso; no entanto, em muito, alguns membros e 
algumas igrejas não crescem porque há muitos pastores 
que vivem como os tais “membros indesejáveis”. É uma 
questão de caráter. É uma questão de santi dade.

Que ti po de pastor você é?
Os membros de sua comunidade estão de olho em você.

Machali Chile
tado para a 
realização de 
alguns tra-
balhos, mas 
Deus  tem 
abençoado. 
Por dois feria-
dos consecu-
ti vos pastor Valtair conseguiu 
as quadras poliesportivas 
próximas da igreja e reali-
zaram trabalho esporti vo e 
evangelísti co com cerca de 
60 crianças e alguns adultos. 
Quatro se converteram. Para 
esse trabalho o missionário 
tem ti do o apoio de irmãos 
da Iglesia Bauti sta Jesus es 
la Roca, de Santi ago. Com a 

chegada do inverno, o tra-
balho com crianças fi ca mais 
difí cil, mas será necessário 
dar conti nuidade. Orem para 
que seja possível. Na família, 
todos estão bem: João Mar-
cos (em Valparaiso), agora 
morando mais perto da uni-
versidade; Josué em prepa-
ração para a universidade e 
estágio em eletricidade (téc-

nico); Joel no ensino médio e 
o campeonato nacional sub-
15. Pr. Valtair e Raquel estão 
gratos a todos seus apoiado-
res que, com fi delidade os 
tem sustentado em oração 
e fi nanceiramente. Contatos 
pelo e-mail: raquel.valtair@
gmail.com, telefones: +56 9 
54766354 (Valtair) e +56 9 
90561271 (Raquel).

maioria dos congregados 
são adolescentes e jovens 
com famílias completamen-
te desestruturadas. Os alvos 
imediatos, além da compra 
da Kombi, são: colocar ce-
râmica no salão de cultos e 
construir uma sala para as 
crianças, antes da intensifi -
cação do inverno. Contatos 
pelo e-mail: isaiasegeni@
gmail.com, ou pelos telefo-
nes (55) 8442-3941 e (55) 
99905-3881

devido ao casamento do seu 
fi lho primogênito Wendell 
Lucas com a Sara no dia 25. 
Pr. Cosmo teve o privilégio de 
realizar a cerimonia. Orem 
para que o Senhor dê os 
recursos fi nanceiros para a 
compra de um terreno para 
a construção do templo e 
salas para o Centro Teológi-
co. Orem também para que 
Deus levante mais missioná-
rios para implantar igrejas na 
Serra Gaúcha.

Redentora-RS Caxias do Sul

Uberaba MG
MG também está em anda-
mento através de trabalho 
evangelísti co em parceria 
com irmãos da Primeira 
Igreja Bati sta de Igarapava, 
que também foi fundada 
pelo Pr. Leonilson. O terre-
no em Delta já foi adquirido 
por R$ 35.000,00, sendo que 
R$ 26.000,00 já foram pa-
gos, faltando R$ 9.000,00. 
Contatos com o missionário: 
prleonilson@hotmail.com, 
telefones (34) 3311-1142 e 
99117-9309.

Organização e 
aniversário

CNPJ. Segundo o Pr. 
Periles, assim que 
tiver o CNPJ, será 
feito a transferên-
cia do terreno que 
está em nome da 
iremos transferir 
o terreno para o 
nome Bapti st Mid 
Missions para a 
igreja.  Enquanto 
isso, já estão tra-
balhando na elabo-
ração da planta da 

construção da Igreja, que 
terá 480 m2 no total.  Nos 
dias 27 e 28 de maio, foi 
realizado a Conferência de 
9 anos da igreja. O preletor 
foi o Pr. Dílson, de Mauá da 
Serra. Contatos pelos tele-
fones ((44) 32639065 – Cel. 
(44) 99981 4664 ou pelo 
e-mail:claudineieleneil@
gmail.com.

Porta Aberta

O missionário Joel Ribei-
ro dos Santos, teve a alegria 
de receber caixas de Bíblias 
e folhetos do amado Pastor 
Gordon Wilkey, dos EUA e 
dos amados irmãos de Santa 
Catarina, Joel e Diogo, para 
distribuir aos presidiários 
que estão sendo alcançados 
pelo projeto Porta Aberta 
no Rio Grande do Sul. Du-
rante aquele período de 
rebeliões dentro dos pre-
sídios em alguns estados, 
muitos irmãos e familiares 
fi caram preocupados com 
os trabalhos no Presidio 

Central de Porto Alegre, 
pois ele é considerado o pior 
Presídio da América do Sul. 
Com capacidade para 1.500 
homens, atualmente está 
com quase 5.000. Mas os 
missionários de Porta, Joel 
Ribeiro, Gelson Mendonça 
e Marcos Borges entraram 
em todas as galerias, sem 
nenhum problema. Se o 
amado irmão quiser fazer 
parte do grupo de oração 
pelo trabalho do ministério 
Porta Aberta, envie uma 
mensagem pelo número: 
(51) 99322-22 82 (Claro).
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Visão
Panorâmica

“Quando o Senhor 
trouxe do cativeiro 
os que voltaram a 

Sião, éramos como os que 
estão sonhando. Então a 
nossa boca se encheu de 
riso e a nossa língua de 
cânticos. Então se dizia 
entre as nações: Grandes 
coisas fez o Senhor por 
eles. Sim, grandes coisas 
fez o Senhor por nós, e por 
isso estamos alegres”. Sal-
mo 126.1-3

Certamente este sen-
ti mento se vê entre nós 
neste momento, ao re-
cordarmos a história da 
Junta Batista Bíblica do 
Estado de São Paulo, que 

Moisés abençoou Israel, dizendo: “Quem é como 
tu, Israel?” (Dt 33:29). Uma espiadela à histó-
ria judaica é sufi ciente para entender o milagre 

da sobrevivência deste povo! Um milagre!
O diabo incita nações contra os judeus para destruí-los, 

pois Israel é prova viva da realidade de Deus! Basta ver a 
sobrevivência de 8 milhões de judeus cercados por mais 
de 130 milhões de inimigos buscando exterminá-los! Se 
tal acontecesse, seria um “avivamento” à fi losofi a ma-
ligna do “Deus está morto”! A manutenção sobrenatural 
dos hebreus é uma mensagem do Céu ao mundo céti co: 
DEUS ESTÁ VIVO!

Neste ano de 2017 Israel completa 69 anos como 
nação reorganizada! A bênção de Moisés tem atraves-
sado a História!  Isaías vati cinou: Toda arma forjada 
contra Israel não prosperará (Is 54:17).  Destaco dois 
fatos maravilhosos:

O “Vermezinho de Israel é Indestrutí vel: Israel subs-
ti tuirá a Igreja após o Arrebatamento! A igreja não subs-
ti tuiu Israel, como muitos pensam. Ela será arrebatada 
e Israel testemunhará no período da “angústi a de Jacó”. 
Não será exterminado! O insano Hitler não pôde exti r-
pá-los. Aconteceu o milagre do “Vale de Ossos”: Abrirei 
suas sepulturas … porei em vocês o meu Espírito e os 
levarei à sua própria terra; viverão nela – eles, seus fi -
lhos, e seus netos, para sempre (Ez 37: 13,14,25) (Versão 
Messiânica).

Durante sua história Israel experimentou bênçãos tan-
to quanto juízo do Alto. Sim, são pecadores! Precisam do 
Messias. Há, porém, uma missão proféti ca a ser cumprida! 
Daí ser povo indestrutí vel! Todos os que se levantaram 
contra os judeus se deram mal! Disse o Senhor a Abraão: 
“Abençoarei os que te abençoarem; amaldiçoarei os que 
te amaldiçoarem” (Gn 12:3). A História testemunha os 
vexames e quedas de povos, governos e gentes que ou-
saram mexer com os judeus. Um exemplo é Hamã; queria 
destruir os judeus e foi enforcado na forca que construiu 
para o judeu Mardoqueu (Et 7:10)! A História registra 
vários ti pos de “Hamãs enforcados”!

O “Vermezinho de Jacó” é Diferenciado. Sebasti an 
Vilar escreveu sobre o ato insano da Europa contra os 
judeus. Seu arti go nos faz entender o “tempo do terror” 
(Jr 8:15) ...Toda a Vida Europeia Morreu em Auschwitz. 
(…) Queimamos um povo verdadeiramente escolhido. 
Um povo cuja contribuição é vista em todas as áreas 
da vida: Ciência, Arte, Comércio Internacional, e acima 
de tudo, como a consciência do mundo. 128 vezes os 
judeus ganharam o Prêmio Nobel! Este é o povo que 
queimamos! Matamos seis milhões de judeus e os subs-
ti tuímos por 20 milhões de muçulmanos, cujos extremis-
tas trouxeram intolerância e crime. Eles explodiram os 
nossos comboios, transformaram nossas lindas cidades 
(...) afogando-as em crime. Trocamos a cultura por um 
ódio fanáti co, a habilidade construti va por habilidade 
destruti va.... Trocamos a procura de paz dos judeus da 
Europa para um futuro melhor para os seus fi lhos, o seu 
apego à vida porque a vida é santa, por aqueles que 
prosseguem na morte, consumidos por um desejo de 
morte para eles e para os outros, para os nossos fi lhos e 
para os deles. Que terrível erro cometi do pela Europa!!!   
(Jornal Espanhol - Jan/08).

Israel é diferenciado!  A bênção mosaica o diz: Quem 
é como tu, Israel! Um povo salvo pelo Senhor, o escudo 
do teu socorro e a espada da tua majestade; por isso 
os teus inimigos te serão sujeitos... (Dt 33:29). Israel 
é – gostem ou não – um povo diferenciado! Cabeça, e 
não cauda !!!

Israel 69 anos! Nesse período de reorganização 
do Estado Judeu muitas profecias se cumpriram! Eis 
algumas que a nossa geração testemunha: Avanço 
Científico (Dn12:4); Inversão de Valores (Is 5:30); Coi-
sas Espantosas (Lc 21:11); Tempos Difíceis (2a Tm 3); 
Globalização (Ap 11:9) e etc. Este quadro alerta que 
a bendita esperança dos salvos – “o encontro com 
Jesus nos ares” - está às portas! Ele disse: Olhai para 
a figueira!  Em 14 de Maio de 1948 Israel “refloresceu” 
entre as nações! Maranata!    

Nas duas últimas 
semanas de Abril 
foi realizado em 

Orlândia, na Igreja Bati sta 
Independente “da nove”, 
pelo Seminário Bati sta Ca-
raguá, mais uma etapa de 
estudo na preparação de 
líderes e Pastores para a 
obra do Senhor Jesus. O cur-
so está sendo de excelente 
ajuda para os parti cipantes.

Nossas igrejas bati stas 
fundamentalistas são fir-
madas na premissa que: “A 
Bíblia é nossa única regra de 
fé e práti ca”. É Ela, a Palavra 
de Deus, que nos orienta o 
caminho a seguir. Ela revela 

De fato, o cristianismo é velho, cada vez mais velho, 
ano após ano. No entanto, ele é também novo, cada vez 
mais novo, manhã após manhã.” (John Stott)

Quem é 
como tu, 
Israel?

JUBBESP Comemorou 60 anos

completa seus 60 anos de 
existência.

Não negamos nesta 
altura da existência da JU-
BBESP, que grandes lutas e 
vitórias, enfrentamos nesta 
caminhada.

Louvamos a Deus, por-
que estas lutas se vêem 
no campo da busca de 
excelência de santidade e 
pratica teológica, visando 
melhor servir, para sermos 
achados fazendo a vontade 
de Deus.

Sinto-me honrado pela 
graça de Deus, em estar na 
presidência desta enti dade 
neste momento histórico, 
bem como os demais direto-

res, que servem comigo, os 
quais faço questão de deixar 
registrado: Vice presidente: 
Pr. Jose Reginaldo Gonçal-
ves Santana; Primeiro se-
cretário: Pr. Estanislau Vilas 
Boas de Almeida; Segundo 
Secretário: Pr. Alécio José de 
Souza; Primeiro tesoureiro: 
Irmão, Eliel Lins de Lima; Se-
gundo tesoureiro: Pr. Uziel 
Alves Cirino; Conselho Fis-
cal:  Pr. Ediverson Antônio 
de Souza, Pr. Washington 
dos Santos Ximenes, Pr. Ál-
varo Augusto Pavan e Nildo 
Simões; Conselho Teológico: 
Pr. Ebenézer Rodrigues da 
Silva, Pr. Paulo Sérgio Rodri-
gues Bati sta e Pr. José Cristó-

vão da Silva; Conselho 
de Ética: Pr. Osmar 
Vandete de Freitas, Pr. 
João Amador de Melo 
e Pr. Valdir Rodrigues 
de Freitas.

Também reconhe-
ço que, não teríamos 
chegado até este mo-
mento, se não fosse 
o bom desempenho 
dos demais pastores e 

Obreiro Aprovado
“Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a Palavra da Verdade.” (I Tm 2.15)
Deus, quem é o ser humano 
e a vontade do Criador. Deus 
tem preservado Sua Palavra 
de maneira maravilhosa para 
que Sua criatura especial, o 
ser humano, criado a ima-
gem e semelhança do Se-
nhor, possa entender tudo 
o que é preciso para viver. A 
Bíblia é a verdade! A Bíblia 
é inerrante! A Bíblia é a per-
feita expressão do Criador!

Nestes módulos tive 
o privilégio de estar me 
aprimorando, para melhor 
servir a Igreja do Senhor Je-
sus, e uma das matérias que 
começamos a estudar foi a 
impressionante descoberta 

dos “Rolos do Mar 
Morto”, nas caver-
nas de Qunram. 
Os textos Bíblicos 
descobertos fo-
ram preservados 
e redigidos pela 
comunidade de 
Qunram pelo me-
nos um século an-
tes do nascimento 
do Senhor Jesus 
Cristo. Os manus-

sinamentos humanistas.
Destaco a importância de 

cada servo do Senhor Jesus, 
pastores e líderes da igreja 
local, estarem separando um 
tempo para estudar e se apri-
morar mais no conhecimen-
to da Palavra de Deus, sendo 
moti vados e melhor prepara-
dos para os desafi os impres-
sionantes que o mundo nos 
reserva no cumprimento do 
“ide” do Senhor Jesus.

Agradeço a todos que de 
alguma forma contribuíram 
para que a realização deste 
curso, em especial a todos 
do Seminário Bati sta Cara-
guá que se dedicaram na 
realização destes módulos, 
aos irmãos da igreja Bati sta 
Independente da cidade de 
Orlândia que tão carinho-
samente nos receberam e 
também a equipe do Jornal 
de Apoio, que tem divulgado 
as informações necessárias 
para a realização desta im-
portante missão.

Pr André Rivoiro
Plantando a Igreja 

do Senhor Jesus em 
Bonfi m Paulista SP

critos Bíblicos encontrados 
são em torno de mil anos 
mais anti gos que os textos 
massoréti cos, texto Anti go 
Testamento usado em nos-
sas versões Bíblicas. O mais 
impressionante é a extrema 
semelhança entre os rolos 
descobertos e a Palavra de 
Deus que temos hoje, reve-
lando assim o cuidado de 
nosso Deus em preservar a 
Sua Palavra como verdade a 
ser seguida pelos homens.

É lógico que nestas pou-
cas linhas não conseguirei 
relatar todo o conteúdo 
aprendido, mas confesso 
que foi maravilhoso, mais 
uma vez aprender e relem-
brar da grandiosidade de 
Deus e de Sua maravilhosa 
provisão em preservar a Sua 
Palavra, que é viva e perma-
nece para sempre!

Não menos importante 
foi a matéria de “Teologia 
do Evangelismo”, que nos 
revelou verdades impressio-
nantes, nos relembrou de 
doutrinas importantes para 
o bom desenvolvimento da 
Igreja do Senhor Jesus, num 
mundo corrompido por en-

obreiros, que durante estes 
60 anos serviram de coração 
neste ministério, aos quais 
rendemos aqui o nosso prei-
to de grati dão.

Minha oração é para 
que prossigamos em pra-
ti car e defender os princí-
pios doutrinários e éti cos 
nos anos vindouros, e que 
o nosso Deus, cuja benigni-
dade e misericórdia duram 
para sempre, conti nue nos 
concedendo sua graça, para 
permanecermos fi rmes até 
que o Senhor Jesus nos ve-
nha buscar.

Pr. Antonio Ferreira dos 
Santos - Presidente

Preletor: Pr. Josué Félix
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Radar
Geral

E no dia 24 de maio de 
1992 foi bati zado, pelo Pr. 
Pedro Morais de Farias na 
Igreja Batista de Boca do 
Acre.

Mais tarde, vocacionado 
para o ministério, começou 
se preparando no SEBREN 
- Seminário Bati sta Regular 
do Norte em Ananindeua PA 
no período de 1996 a 2000. 
Em seguida veio o casamen-
to no dia 7 de abril de 2001, 
com a jovem Ada Araci Dias 
Palhares.

Logo, que se formou, no 
fi nal de 2000, Evanio assu-
miu um pastorando que 
durou seis anos na Igreja 
Bati sta Regular Nova Fila-
délfi a em Ananindeua-PA.

Em 2007, Deus o condu-

Parti cipar do congresso 
da AMI pode ser bom, tanto 
para conhecer mais sobre a 
obra missionária no Brasil e 
no exterior, sendo desafi a-
do para o campo missioná-
rio, e também para chegar 
ao casamento. No congres-

Em abril foi comemo-
rado o 21º aniversário da 
Igreja Batista Bíblica em 
Buritirama BA, trabalho 
do missionário Eurípedes 
Antonio dos Santos Filho. 
Na ocasião foi realizado 
também o Encontro de 
Homens da Região. Os 
pastores e obreiros pre-
sentes juntamente com a 
representação dos homens 
da igreja a que pertencem 
foram: Pr. José A. Marques 

No mês de maio de 
2017, o missionário Divino 
Gomes de Amorim e famí-
lia completou 15 anos de 
trabalho em Moçambique. 
Muitas bênçãos e prova-
ções durante o percurso, 
mas sempre sob a prote-
ção das mãos do Senhor. 
O filho do casal Divino e 

Pr. Diogo Henrique, da 
Igreja Bati sta Esperança em 
Vila mariana, São Paulo, SP 
está convidando a juventude 
das igrejas para parti cipar 
do congresso de Jovens, 
que acontecerá no dia 01 
de Julho às 18h. O preletor 
será o Pr. David Merkh Jr, da 
equipe pastoral da Primeira 
Igreja Bati sta Em Ati baia SP 
e que atua também como 
diretor do ministério “Pre-
gue a Palavra”, que pro-
porciona treinamento aos 
pastores em todo o Brasil. 
O tema será: “Juventude em 
sua Plenitude”, assunto de 

A misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda 
chance. A graça deu uma festa para ele.”
(Max Lucado)

Aniversário e Eventos

da IBB de Avelino Lopes PI, 
Pr. Antonio F. dos Santos da 
2ª IBB em Avelino Lopes PI 
e IBB de Nova Holanda BA, 
Pr. Jacó A. Dias da CBB de 
Curimatá PI, Pr. Jeff erson A. 
Dias da CBB de Júlio Borges 
PI, irmão João Neto da IBB 
de Nova Holanda BA, José 
Carlos da CBB de Aroeiras 
BA, Irmão Ismael da IBB 
de Mansidão BA, e alguns 
irmãos da IBB de Luis Edu-
ardo. O conferencista e 

pregador do encontro foi 
o Pr. Ebenézer R. da Silva 
da PIBB de Cidade Ademar 
São Paulo SP. Em maio reali-
zamos o 20° Acampamento 
de Jovens, onde reunimos 
110 pessoas. O Preletor foi 
o Pr. Vitor Ferreira e Silva da 
PIBB de Vitória da Conquis-
ta BA. O acampamentos 
contou com a parti cipação 
da igreja em Buriti rama e 
da Congregação em Poço 
da Jurema.

Congresso de Jovens
grande relevância hoje em 
dia, pelo fato de muitos jo-
vens buscarem a felicidade 
em coisas ou em status. O 
preletor trará a perspecti va 
bíblica de como se pode, 
por completo, viver dentro 
da vontade de Deus. Durante 
o evento haverá uma livraria 
com tí tulos especiais para os 
jovens, além de uma canti na, 
onde os recursos levantados 
serão usados na reforma da 
sala dos adolescentes da 
igreja. Pastor Diogo pede 
para que todos os jovens le-
vem seus celulares, pois em 
alguns momentos, eles serão 

uti lizados para uma melhor 
interação entre eles. Tam-
bém foi criada uma página 
com as informações: www.
ibe.org.br/congressojibe, e 
um evento no Facebook para 
divulgação.

 Comparti lhe com todos 
os seus contatos convidan-
do: htt ps://www.facebook.
com/ events/1433464 
593383682/. Ajude divulgan-
do e confi rmando sua par-
ti cipação. Contatos com Pr. 
Diogo Henrique (11) 97388-
4125, ou e-mail: pr.diogo@
ibe.org.br. Visite o site da 
igreja: www.ibe.org.br.

Casamento

so realizado em 2015 na ci-
dade de Valinhos SP, Alana, 
de Pedregulho e Edson, de 
Osasco se conheceram, na-
moraram, noivaram e ago-
ra, em menos de dois anos, 
às vésperas do congresso 
de 2017 em Caraguatatu-

ba, já estão 
casados. A 
Alana é fi lha 
dos missio-
nár ios  da 
AMI, Pr. Ar-
mando Cas-
telan e Ana 
Lúcia e o 
Edson, fun-
cionário da 
Editora Ba-
tista Regu-
lar, fi lho do 
casal Edson 
de Macedo 
Silva e Eli-

Maputo, 15 anos
Maria, o Nathanael tinha 5 
anos na época, hoje é um 
rapaz de 20 anos. Hoje há 
uma Igreja construída e 
dezenas de pessoas salvas 
por meio de Jesus Cristo. 
Atualmente, com o apoio 
da missionária Rosangela, 
que o Senhor agregou à 
equipe, o ânimo é maior e 

o trabalho cresce. Durante 
os meses de junho, julho e 
parte Agosto, Divino está 
no Brasil visitando igrejas 
nos estados do Paraná, 
Goiás e Rio Grande do 
Sul. Na ausência do campo, 
Apólito, o auxiliar moçam-
bicano estará cuidando dos 
trabalhos na igreja. 

Projeto Sol Nascente
ziu para o trabalho mis-
sionário começando em 
uma Agrovila chamada 
Nova Marambaia, em 
São Francisco do Pará 
PA. Em 2011, colaborou 
com uma congregação 
em São Miguel do Gua-
má PA. Em 2013, auxi-

de 2014 e agora como mis-
sionário credenciado pela 
MBBF.

E-mails: missionarioba-
ti sta@live.com, pr.espalha-
res@gmail.com, telefones 
(61) 8366-2791 (Tim), (61) 
8324-9020 (Tim/WhatsA-
pp). Endereço: Setor Habita-
cional Sol Nascente, Chácara 
92 Conjunto D, Casa nº 05, 
Bairro P. Norte - Ceilândia 
DF.

sabete. O enlace aconte-
ceu no dia 20 de maio de 
2017 no Rancho do Sol em 
Rifaina SP. O congresso de 
2017 será nos dias 11 a 14 
de julho. Inscreva-se atra-
vés do site da AMI: www.
missaoami.com.br. 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DA AMI
Ribeirão Preto, 18 de Maio de 2017

CONVOCAÇÃO
Prezado Conselheiro da AMI:

A AMI (Associação Missionária Independente), através de seu Presidente, consoante ao que 
reza em seu Estatuto, convoca a todos os seus Conselheiros para a ASSEMBLEIA ORDINÁRIA do 
Conselho, que acontecerá no dia 13 de Julho de 2017, as 15h30, nas dependências do HOTEL 
LITORAL NORTE, em Caraguatatuba, SP, na Av. Dr. Artur Costa Filho, 315 - Centro. A Pauta para 
a reunião será a seguinte: 

- Apresentação dos Relatórios Financeiros 
- Admissão de Conselheiros 
- Demissão de Conselheiros 
- Eleição e Posse da Nova Diretoria 
Para qualquer outra informação, favor contatar o escritório da AMI.
Contamos com a vossa presença. 

No amor de Cristo,

Pr. Renato Sá Barreto Neto - PRESIDENTE

Dicas de Leitura
SÃO NOS OBSTÁCULOS QUE ESCALAMOS

Warren Wiersbe
Editora A Verdade

www.editoraverdade.com.br

A FÉ NA ERA DO CETICISMO
Timothy Keller

Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br

Há obstáculos no seu 
caminho? Use-os para 
escalar mais alto! Não 
podemos evitar os obs-
táculos que surgem no 
caminho da vida, mas 
podemos fazer bom uso 
deles. Neste livros, War-
ren W. Wiersbe oferece 

sólida esperança e conforto para aqueles 
momentos em que você se depara com a 
frustração, depressão, decepção ou soli-
dão. Você não deve deixar que os obstá-
culos o façam tropeçar. Aproveite a sua 
jornada com as perspecti vas e o encora-
jamento neste livro.

Valendo-se da li-
teratura, da fi losofi a, 
das conversas do coti -
diano e de argumenta-
ção convincente, Tim 
Keller explica como a 
fé no Deus cristão é, 
na realidade, racio-
nal e justi fi cável. Aos 
crentes verdadeiros, 

ele oferece uma plataforma sólida sobre 
a qual se apoiar contra os ataques à religião 
próprios da Era do Ceti cismo. Aos céti cos, 
ateístas e agnósti cos, ele fornece um ar-
gumento desafi ador para se lançarem em 
busca das razões da existência de Deus.

liou um casal norte-ameri-
cano que foi para os Estados 
Unidos por quatro meses.

Ainda em 2013, Deus o 
desafi ou, e através da Igreja 
Bati sta Regular do Calvário 
em Ceilândia DF, foi enviado 
para plantar uma igreja no 
Setor Habitacional Sol Nas-
cente, uma região que, no 
censo de 2012, contava com 
mais de 60.000 habitantes. 
Ali ele está, desde fevereiro 
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Espaço
Final

O missionário Pr. 
José Francisco To-
maz, casado com 

Enelzita, tem duas filhas: 
Andréia, a primogênita, ca-
sada com o Vando e a caçu-
la, Raquel está exercendo 
seu ministério no Distrito 
de Vale Das Cancelas, mu-
nicípio de Grão Mogol MG, 
um povoado com mais ou 
menos 2.000 habitantes.

Ambos são naturais de 
Grão Mogol MG e foram 
salvos por Cristo, juntamen-
te com as fi lhas, em 1998 
através do ministério do Pr. 
Agenor de Souza Almeida 
na Igreja Bati sta de Pitan-
gueiras SP. Em 1999 José 
F. Tomaz foi chamado por 
Deus para o ministério e co-
meçou a orar para que Deus 
lhe mostrasse onde deveria 
atuar na obra do Senhor. 

No fi nal do ano de 2004, 
ao visitar a família em Minas 
Gerais, pediu a Deus que, 
se fosse da vontade dele, 
que o enviasse para pregar 
o evangelho para seus pa-
rentes. Foi quando realizou 
o primeiro culto e, para 
gloria de Deus, seu irmão 
se converteu. Compreen-
dendo que era a vontade de 

Nos dias 19 a 
29 de maio de 
2017, Pr. Edilson 

e sua esposa Lia, viajaram 
para o estado de Roraima, 
levando treinamento de 
liderança para a Igreja Ba-
ti sta de Caracaraí, e a Igreja 
Bati sta Bíblica de Boa Vista. 
Em Caracaraí, Pr. Edilson le-
cionou no Insti tuto Bíblico 
que a Igreja possui, ensi-
nando Missiologia e os se-
minaristas refl eti rem sobre 
a possibilidade de plantar 
novas Igrejas na cidade, e 
municípios ao redor, um 
plano do Pr. Luiz Costa.  Em 
Boa Vista RR, foi ministrado 
treinamento da liderança e 
pequenos grupos. 

O alvo é iniciar uma es-
cola de formação de pasto-
res e missionários do Insti -
tuto Pedra Viva na cidade 
de Boa Vista, para formar os 
vocacionados ao ministério 
e um centro de estudo se-
mipresencial, uti lizando as 
salas de estudos da Igreja 
Batista Bíblica do Jardim 
Caranã, pastoreada pelo 
Pastor Paulo Augusto. Há, 
também a possibilidade de 
levar, de forma iti nerante e 
presencial o seminário Pe-

No período de 9 
a 20 de outu-
bro de 2017, 

teremos mais uma etapa 
dos nossos estudos teo-
lógicos ministrados pelo 
Seminário Bati sta Cara-
guá em Orlândia SP. Des-
ta feita serão mais dois 
módulos ministrados da 
seguinte forma:

Antes do Pentecoste, os discípulos achavam difícil fazer 
coisas fáceis; depois do Pentecoste, achavam fácil fazer 
coisas difíceis”
(A.J. Gordon)

Distrito Vale Das 
Cancelas Grão Mogol MG

Deus, no iní-
cio de 2005 
f o i  c o m 
sua família 
para iniciar 
uma igreja 
no Distrito 
de Vale das 
C a n c e l a s , 
município 
de Grão Mo-
gol MG.

Foi orde-
nado pastor 

AVC, e agora tem que to-
mar alguns medicamentos 
para a pressão e para evitar 
as convulsões. Conti nuem 
orando pela sua saúde, e re-
cuperação. Orem também 
pela construção do prédio 
da igreja que está paralisa-
do no momento por falta de 
recursos. 

Para contatos use o 
e-mail: joseftomaz@live.
com, telefones: (38) 99987-
6454 ou (38) 99987-9740. 
Correspondência: Rua 
Calixto De Almeida, 299 
- Distrito Vale Das Cance-
las - CEP 39570-000 Grão 
Mogol - MG. Para ofertar: 
Conta Poupança no Brades-
co Agência 0936-9 Conta 
1003976-2. 

Pela igreja de Pitangueiras 
no mês de agosto de 2014 
e, mesmo não sendo fi liado 
a nenhuma missão organi-
zada, tem atuado na im-
plantação da igreja sob as 
bênçãos do Senhor. A nova 
igreja conta com 16 pessoas 
converti das, já tem um ter-
reno para construir a igreja, 
além de um terreno na zona 
rural para uma congregação, 
onde já foi construído um 
salão que está em fase de 
acabamento. 

O missionário Pr. José 
F. Tomaz, teve uma convul-
são devido a um AVC e no 
momento já está bem, pela 
misericórdia de Deus. De-
pois de alguns exames foi 
diagnosti cado a causa do 

Seminário Batista 
Caraguá em Orlândia SP

Igreja Bati sta Independente Orlândia
Avenida Nove, 1092 - CEP 14.620-000 Orlândia, SP

discipulado na igreja local

SEGUNDO MÓDULO: 
14 E 16 A 19 : ELETIVO 

DO NOVO TESTAMENTO - 
SBC -108 

Este curso fornece infor-
mações sobre vários assuntos 
do Novo Testamento, como li-
vros individuais em profundi-
dade, avaliações arqueológicas 

Primeiro Módulo: 9 a 13 de outubro: 
Teologia do Discipulado - SBC-106

Este curso fornece uma introdução geral 
à teologia do discipulado. O curso é dividido 
em três unidades principais: (1) Avaliação 
do Discipulado de Hoje na Igreja Local; (2) 
Fundamentos Bíblicos para Discipulado; e (3) 
Discipulado baseado na Igreja. O propósito 
deste curso é fornecer ao pastor local com 
compreensão teológica básica e ferramen-
tas para implementar um plano bíblico de 

e culturais da era do Novo Testamento, etc. 
O objeti vo é fornecer informações gerais 
sobre a vida e os tempos do povo de Deus 
e o início dos tempos da igreja durante o 
período do Novo Testamento.

Na sexta-feira, dia 20 de outubro, acon-
tecerá a FORMATURA para todos os que 
cursaram o Seminário Bati sta Caraguá até 
aquele momento, inclusive os alunos que fi -
zeram apenas os primeiros quatro módulos.

Para mais informações visite o site: www.sbcaragua.org
Ou fale com o representante: Pr. Carlos A. Moraes

Fone Fixo: (16) 3761-0749    Celular Claro (16) 99192-1440 (WhatsApp)
E-mail: jornaldapoio@yahoo.com.br

Ministério Pedra Viva - 
Um projeto para o Brasil

dra Viva para as comunida-
des ribeirinhas e indígenas 
do baixo amazonas, e tam-
bém do sul do Amazonas, o 
que representa um desafi o 
maior. 

São desafi os que exigem 
investi mento de tempo, vida 
e recursos. O Pr. Edilson está 
levantando sustento para 
se dedicar integralmente 
a este projeto e tem, por 
enquanto, apenas 15% do 
necessário.

O Insti tuto Pedra Viva, 
www.institutopedraviva.
com.br, promove aulas por 
meio da Educação a Distân-
cia – EAD, tem um curso de 
teologia de dois anos de du-
ração, totalmente online e 
por isso com baixo investi -
mento por parte do aluno: 
R$ 70,00 por mês.

Atualmente tem alunos 
nos estados do Amazonas, 
Pará, São Paulo, Ceará, 
Bahia e Mato Grosso. Tam-

bém é oferecido às igrejas, 
a possibilidade de uma 
franquia gratuita do Insti -
tuto Pedra Viva, para que a 
mesma prepare e capacite 
seus obreiros locais dentro 
de seu contexto de Igreja 
Local. 

Para entrar em conta-
to com o ministério Pedra 
Viva, e com o Pastor Edilson 
Araújo, para agendar trei-
namentos e capacitação 
de líderes (TBI), Mentores, 
Coach e conhecer o Treina-
mento para o Crescimento 
da Igreja (TCI):

E-mail: pastoredilsona-
raujo@gmail.com, ou edil-
sonjp.araujo@gmail.com

Celular (92) 99446-5788 
(VIVO e WhatsApp) e (92) 
98118-3391 (Tim).

Acesso ao Insti tuto Pe-
dra Viva:

www.insti tutopedraviva.
com.br, e pelo e-mail: adm.
pedraviva@gmail.com.


