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O cenário político mun-
dial se transforma tão 
rapidamente, que fica 

difícil entender o que está 
acontecendo. Nas décadas 
de 1970 e 1980, autores 
evangélicos ousaram es-
crever sobre as mudanças 
radicais que estavam acon-

Missionários da AMI se encontram 
no VIII Congresso

Conheça o SETELIP 
- Seminário Te-
ológico de 

Líderes e Pastores 
recém iniciado 
na cidade de 
Guaíra – SP. O 
seminário visa 
o preparo para o 
ministério equi-
pando homens e 
mulheres. Curso de 
Teologia com duração 
de 4 anos; Curso Básico 

Sobre a iminência da volta de Cristo

Com apoio da CWE, dos EUA, a Igreja Batista Esperança 
em Serra Azul SP, sob a liderança do Pr. Kléber da Silva, 
acaba de ganhar o seu templo. Construído em tempo 

recorde de 12 dias úteis, a nova igreja é o primeiro fruto do 
Projeto Antioquia. Na foto, o Pr. Kléber com a esposa Simone 
e o filho, Higor. Leia matéria na página 3.

Igreja Construída 
em 12 dias

O missionário e Capelão, Pr. Maurício Ribeiro de 
Arruda está completando 15 anos de trabalho 
evangelístico e de capelania no Complexo Peniten-

ciário de Serra Azul SP através da Missão Rocha Eterna. 
Na foto com a esposa Delfina e a filha Isabela. Leia mais 
na página 5.

15 anos no complexo 
penitenciário

em Teologia, com duração de 2 anos e o Curso Teológico 
para pré-universitários. Há alojamentos em repúblicas para 
alunos de outras cidades. Veja mais na página 6. 

SETELIP

página 3

tecendo e apontando para 
a proximidade do fim desta 
dispensação. Exageraram e 
frustraram-se a si mesmos 
e a seus leitores. Algumas 
“previsões” os levaram ao 
descrédito e a Igreja a um 
estado de apatia em rela-
ção à iminência da volta de 

Cristo. Renasceram os ques-
tionamentos do primeiro sé-
culo, conforme mencionado 
em 2 Pe 3.4: “Onde está a 
promessa da sua vinda?” 

Gosto de ligar os textos 
de Jeremias 8.7: “Até a cego-
nha no céu conhece os seus 
tempos determinados; e a 

rola, a andorinha, e o grou 
observam o tempo da sua 
arribação; mas o meu povo 
não conhece a ordenança do 
Senhor”, com Daniel 12.4: 
“Tu, porém, Daniel, cerra as 
palavras e sela o livro, até o 
fim do tempo; muitos corre-
rão de uma parte para ou-

tra, e a ciência se 
multiplicará.” Na 
maioria das vezes, 
quando uma gera-
ção é profecia vívi-
da, a tendência é 
a maioria não per-
ceber. Foi assim na 
primeira vinda de 
Cristo que “veio 
para o que era seu e os seus 
não o receberam” (Jo.1.11). 

Olhando para estes 
dois textos vejo a falta de 
percepção sobre o que 
está acontecendo em re-
lação às profecias bíblicas 
em nossos dias. A geração 
atual encara tudo com uma 
normalidade espantosa que 
nos reporta aos dias de Noé, 
quando “comiam e bebiam, 
casavam-se e davam-se em 
casamento, até o dia em que 
Noé entrou na arca...” (Lc 
17.27). 

Sem dúvida, Daniel 12.4 
descreve o tempo presente. 
A atual geração não conse-
gue imaginar um mundo 
sem internet, celular, ipod, 
iphone, ipad… Mas, tam-
bém, não enxerga como 
essa tecnologia, aliada a um 
macrocosmo com G8, G20, 
países emergente, países 
árabes e todo um emara-
nhado de siglas, prepara o 
trono para o Anticristo. 

Até o final da Guerra Fria, 
com a polarização entre co-
munismo e capitalismo, a 
democracia capitalista era 
apresentada como alterna-
tiva viável. A democracia 

venceu, mas não trouxe o 
paraíso prometido. Antes, 
viabilizou a loucura mate-
rialista que tem espalhado 
a corrupção, o engano e a 
roubalheira pelo mundo das 
altas finanças nos mercados 
globais e nos governos. A ga-
nância, corporativa e indivi-
dual, não conhece limites. 
Assistimos à falência dos 
valores éticos e morais, que 
nos faz entender porque o 
amor ao dinheiro é a “raiz de 
todos os males” (1 Tm 6.10).

Em todas as nações per-
cebemos as engrenagens do 
Governo Mundial funcio-
narem. Os últimos focos de 
resistência estão caindo. A 
corrupção e a ganância vão 
destruir os governos para que 
o poder se torne central e o 
papel moeda seja abolido. Na 
China, berço do papel moe-
da, onde foi introduzido há 15 
séculos, começou a abolição 
do dinheiro, graças à tecno-
logia do QR Code (Pixabay) 
que permite para uma pessoa 
apontar a câmera do seu ce-
lular para QR Code da loja e 
o pagamento está feito. 

Continua na página 2.
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Editorial
e Opinião

A única função da fé é 
receber o que a graça oferece.”
(John Stott)

O movimento católico denominado Opus Dei e a 
igreja neopentecostal do Pastor Paul Yongii Cho da 
Coréia do Sul abriram caminho para o ministério 

de igrejas em células, visão celular ou pequenos grupos. 
Apesar de sua origem ecumênica, igrejas tradicionais 
e conservadoras também têm abraçado este método 
de crescimento numérico. Há um consenso teológico 
que os cultos semanais e as pregações de púlpito não 
conseguem alcançar o mundo para Cristo sem a partici-
pação ativa das famílias fora das quatro paredes de um 
templo religioso. Porém, desde que chegou ao Brasil, o 
método de igrejas em células tem gerado polêmicas e 
modificado o cerne doutrinário de muitas denominações 
e fortalecido as igrejas interdenominacionais. Mas, caso 
se decida por este método, há de se ter cuidado com 
a sua metodologia. 

Há de se ter cuidado com as nomenclaturas. Igreja 
é um título reservado para um corpo de crentes sal-
vos, batizados e que observam a Ceia do Senhor. Este 
corpo, por sua vez, precisa ser liderado por um pastor 
ou pastores e por diáconos escolhidos espiritualmente 
pela igreja. Assim sendo, um pequeno grupo de irmãos, 
que se reúne dentro de um lar, não pode ser chama-
do de igreja—mas, sim, de um pequeno grupo. Um 
pequeno grupo independente, por sua vez, não tem 
forças para enviar missionários e nem possui pastor 
a quem seguir e obedecer conforme Hebreus 13:7 e 
17. Quanto ao vocábulo “célula,” não existe na Bíblia, 
e precisamos lembrar que cientificamente uma única 
célula cancerígena pode se proliferar e destruir todas 
as células boas. Caso uma congregação local opte por 
este método, deveria evitar chamá-lo do que ele não 
é. Com certeza não é uma igreja! 

Há de se ter cuidado com as doutrinas. Paulo, inspi-
rado pelo Espírito Santo, proibiu terminantemente que 
a mulher ensinasse aos homens ou tivesse autoridade 
espiritual sobre eles. Neste caso, se um lar está provi-
denciando um estudo bíblico, que a esposa ensine às 
mulheres em um cômodo da casa e o marido ensine os 
homens em outro lugar. Ou que o marido ensine a todos 
ao mesmo tempo. O Novo Testamento precisa ser levado 
para todos os ministérios da igreja e não somente para 
o templo religioso. Igualmente, os lares onde ocorrem 

Esse processo começou na cidade de Shenzhen, 
polo de tecnologia no sul da China. Cerca de 60% 
do total de transações financeiras realizadas no 

país são através do QR Code. As cédulas estão dando 
lugar ao dinheiro digital. 

Quem enxerga, razoavelmente, através dos filtros 
das Escrituras, não pode deixar de ver que as palavras 
do apóstolo Paulo em 2 Ts 2.3 estão vivas: “Ninguém de 
maneira nenhuma vos engane, porque não será assim 
(Jesus não voltará), sem que primeiro venha a apostasia 
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição 
(o Anticristo).”

Fora do campo das profecias bíblicas, a título de 
curiosidade e reflexão, quero mostrar o que foi escrito 
pelo Rabino Ben Samuel, um judeu alemão de Regens-
burg (1140-1217). Portanto, a partir daqui, estou apenas 
especulando a fim de ilustrar, mas torcendo para que 
seja verdade.

Há 800 anos, Ben Samuel teria profetizado que o 
Império Otomano turco reinaria sobre a Cidade Santa 
de Jerusalém por oito jubileus. Um jubileu é um período 
de 50 anos de acordo com Levíticos 25.8-13. Portanto, 
oito jubileus seriam o equivalente a 400 anos. De acordo 
com o previsto, 300 anos depois, em 1517, os turcos do 
Império Otomano tomaram o controle de Jerusalém e a 
dominaram pelos próximos 400 anos. Depois, batendo, 
de novo com o previsto, foram expulsos da Terra Santa 
em 1917 pelas forças aliadas, sob o comando do General 
George Allenby, sem que um tiro fosse disparado. A 
“profecia” do rabino a respeito do período de 400 anos 
se cumpriu com exatidão.

Mas o rabino teria profetizado, também, que no 
nono jubileu (450 anos a serem contados a partir da 
invasão turca em 1517), Jerusalém se tornaria uma “terra 
de ninguém”. Isso ocorreu entre 1917 e 1967, devido 
ao fato de que Jerusalém foi colocada sob o domínio 
do Mandato Britânico em 1917 pela Liga das Nações e 
literalmente não pertencia a nenhuma nação. Mesmo 

Neste momento, mais de dois 
bilhões de pessoas espa-
lhadas pelo mundo, nunca 

ouviram de Cristo e do Evangelho. 
Organizações missionárias de pes-
quisas apontam que há mais de 
três mil etnias para serem alcan-
çadas, todas com as tradicionais 
barreiras geográficas, linguísticas 
e culturais. Centenas dessas etnias 
não têm nenhuma porção das Es-
crituras traduzidas e, algumas ain-
da são ágrafas. Para agravar ainda 
mais, boa parte dessas etnias não 
alcançadas vivem em áreas que, 
declaradamente, são intoleran-
tes aos cristãos, estando prontos, 
não apenas para hostilizar, mas 
até para matar.

Olhando para as movimenta-
ções socioeconômicas e sociopolí-
ticas em todas as regiões dos cinco 
continentes, percebemos que há 
sérios agravantes que atrapalham 
a pregação do Evangelho, como a 
fome e a miséria, as guerras, e as 
migrações de refugiados de guerra 
e de perseguições diversas.

Mesmo sem sair do Brasil, te-
mos grandes desafios internos, 
desde povos indígenas, ribeirinhos 
e quilombolas, até os favelados das 
grandes áreas urbanas controladas 
pelo crime organizado. Por outro 
lado, temos ainda, nos grandes 
centros, os ricos condomínios se-
cularizados de difícil acesso por 
motivos de segurança.

encontros de pequenos grupos 
não podem servir de fórum de 
debates sobre doutrinas. É neste 
ponto que as igrejas em células 
mais têm destruído as igrejas em massa. O ecumenismo 
está entrando sorrateiramente nas igrejas fundamen-
tadas na Bíblia e removendo as barreiras doutrinárias. 

Há de se ter cuidado com todos os métodos - mes-
mo os mais bíblicos. Método significa procedimento 
ou técnica de fazer algo enquanto que metodologia 
são as regras pré-estabelecidas para a execução do 
método.  A Bíblia sempre deve ser considerada antes 
de qualquer mudança por mais pragmática que seja. 
O Movimento de Igreja em Células advindo do padre 
espanhol, Josemaría Escrivá, e do pastor colombiano, 
César Castellanos Dominguez, é ecumênico e místico 
e, portanto, antibíblico. Porém, há uma boa alternativa 
para quem deseja ver a igreja de Cristo crescer de forma 
saudável e doutrinária: evangelismo nos lares.  

Enquanto que a liderança espiritual da igreja foi confia-
da a pastores e diáconos, todos os salvos foram incumbidos 
à propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Nossas casas 
precisam ser transformadas em ponto de pregação para a 
salvação de almas perdidas. Pais e filhos podem convidar 
amigos, parentes, colegas de trabalho e vizinhos perdidos 
para ouvir o plano de salvação através de estudos bíblicos 
semanais bem elaborados e atrativos. A maioria desses 
convidados jamais aceitaria um convite para participar de 
um culto da igreja, mas já aceitaria visitar a nossa casa. 
Não se trataria de uma igreja no lar, mas de estudo bíblico 
no lar. Os irmãos em Cristo não precisam ser chamados, 
pois eles já integram a igreja, mas, sim, os perdidos que 
ainda não fazem parte do Corpo de Cristo. 

Vamos começar evangelismo nos lares. Os casais 
não precisam de formação acadêmica ou teológica para 
evangelizar. Precisam apenas de treinamento por parte 
da igreja local e de muito amor por almas perdidas. Já 
a igreja verdadeira (constituída de pastores, diáconos 
e santos e reunida em um santuário adequado), pode-
mos deixá-la onde está, de braços abertos para receber 
as almas que serão salvas nos lares: “E todos os dias, 
no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de 
anunciar a Jesus Cristo” (Atos 5:42).

Erguendo os 
olhos para a 
grande seara

De portas abertas para o 
mundo, o Brasil vive também, 
o drama de receber refugiados 
tanto de países latino america-
nos, quanto da África e Ásia. Boa 
parte dos que chegam, estão sem 
a mínima proteção social, com 
o agravante da rejeição e discri-
minação que cresce na mesma 
proporção com que grupos ter-
roristas de orientação religiosa e 
ideológica radicais se aproveitam 
dessas levas de migrantes para 
entrarem nos países espalhando 
medo por toda parte.

Erguendo os olhos para essa 
grande seara, ao mesmo tempo 
que olhamos para nossas igrejas 
de posição batista fundamenta-
lista, percebemos que precisa-
mos fazer uma séria autocrítica, 
desprovida de egoísmos e parti-
darismos. Não podemos, pelas 
nossas diferenças pontuais e se-
cundárias, ceder à tentação de 
não colaborar, tanto no preparo 
dos ceifeiros, quanto nas estra-
tégias missionárias e no sustento 
dos que vão aos campos por esse 
grande Brasil implantando novas 
igrejas.

A nossa missão é tríplice: levar 
nossas igrejas, já estabelecidas, a 
um despertamento missional; im-
plantar novas igrejas em todas as 
regiões e, levantar os nossos olhos 
para os campos mais distantes, 
além fronteira.

Igreja nos lares ou lares na Igreja?

depois da Guerra da Independência de Israel (1948-49), 
Jerusalém ainda estava dividida por uma faixa de terra 
que cortava o coração da cidade, separando o domínio 
da Jordânia (ao leste) do domínio israelense (a oeste). A 
faixa de Jerusalém era chamada de “terra de ninguém” 
tanto por israelenses como por jordanianos. Qualquer 
pessoa que atravessasse esta faixa era alvejada a tiros. 
Isso mudou somente após a Guerra dos Seis Dias (1967), 
quando toda a parte leste de Jerusalém foi conquistada 
por tropas israelenses e toda a cidade passou para o domí-
nio de Israel. Mais uma vez a “profecia” feita pelo rabino 
se cumpriu com exatidão 750 anos depois de sua morte.

Bem Samuel também profetizou que no décimo 
jubileu (500 anos a serem contados a partir da invasão 
turca em 1517), Jerusalém voltaria para o domínio dos 
judeus depois de mais de dois milênios de diáspora 
judaica, e o reinado messiânico se iniciaria no final 
deste período. O décimo jubileu se iniciou em 1967 e 
termina exatamente este ano, em 2017.

Como pré-milenista que sou, não posso deixar de 
atribuir a Israel um papel importante na escatologia. 
Por isso, sem querer validar qualquer “profecia” extra 
bíblica, revigoro minha expectativa sobre a iminência 
da volta de Cristo. Maranata!

Sobre a iminência da volta de Cristo
Continuação da página 1
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Nosso
Destaque

O trabalho em Serra Azul 
SP, como congregação 
da IBI de Serrana SP, 

teve início há aproximada-
mente seis anos. Mas há 
quatro anos ele recebeu 
um grande impulso com a 
formalização do Projeto An-
tioquia que fez de Serra Azul 
o projeto piloto. Pr. Kléber 
da Silva, então obreiro, mu-
dou-se para lá apoiado pelo 
grupo de igrejas do Projeto 
Antioquia. 

Em quatro anos, a fase 
de apoio do Projeto Antio-
quia foi concluída e o Pr. 
Kléber permaneceu na li-
derança, como era o plano. 
Veio a compra do terreno 
apoiado pela igreja mãe em 
Serrana, com apoio das igre-
jas do Projeto. 

Mas na obra de Deus 
sempre tem bênçãos maio-
res pela frente e, através 
de contatos do Pr. Rômulo 
Weden Ribeiro, do Tem-
plo Batista Maranata de 
Ribeirão Preto SP, o grupo 
CWE - Christians Worldwide 
Evangelism (Cristãos para o 
Evangelismo Mundial) dos 
Estados Unidos deu o seu 
apoio para a construção 
do prédio da igreja. Em 
apenas 12 dias úteis de 
trabalho, três equipes de 
18 pessoas cada formados 
por irmãos voluntários dos 
EUA e alguns de Serrana e 
Serra Azul, fizeram o traba-
lho de construção com valor 

A fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo 
arrependimento que rejeita o pecado.”
(John Stott)

As Recompensas 
de uma vida com 
Deus

Vivemos um tempo onde muitos têm questionado o 
quanto vale a pena ser integro, ser honesto, andar 
de acordo com os padrões de Deus.

A corrupção e a maldade não são privilégios do nosso 
tempo. Estão ligados ao coração do homem. Desde Gêne-
sis vemos homens bons e homens maus; justos e injustos, 
mas vemos também Deus recompensando a cada um de 
acordo com suas escolhas e ações.

Deus olha para a Terra e contempla a maldade da 
raça humana: - Gn 6.5-7 “Viu o Senhor que a malda-
de do homem se havia multiplicado na terra e que era 
continuamente mau todo o desígnio do seu coração; 
então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem 
na Terra – e isso, lhe pesou o coração.   Disse o Senhor: 
Farei desaparecer da face da Terra o homem que criei, o 
homem e o animal, os répteis e as aves dos céus; porque 
me arrependo de os haver feito.”

O tempo em que Noé viveu era de dias difíceis. Tempo 
muito parecido com os nossos dias. Na época de Noé 
abundava o pecado, a corrupção humana, a desobediência 
a Deus, a incredulidade e quando Deus se cansa de tudo 
aquilo e decide punir o homem mal, Ele viu um homem 
integro vivendo no meio de uma geração completamente 
corrompida.  E a Bíblia nos diz em Gn 6.8 “Porém, Noé 
achou graça diante dos olhos do Senhor.”  Isso significa 
que Deus se agradou de Noé.

A Bíblia em Gênesis 6.9 afirma que Noé era homem 
justo, integro entre o povo da sua época; ele andava 
com Deus. Podemos depreender desse versículo que 
ser justo e integro em meio a uma geração corrompida 
é uma questão de escolha do homem.  A decisão de não 
se contaminar, não se corromper como os demais, trouxe 
recompensas a Noé. Não! Deus não recompensou Noé 
com uma casa nova, com camelo novo, com um novo 
rebanho de cabras ou ovelhas. Deus recompensou Noé 
preservando ele e sua família da destruição que estava por 
vir sobre a terra. Deus recompensou Noé dando a ele a 
oportunidade de participar da nova história que o Criador 
estava escrevendo para a humanidade. Isso é achar graça 
aos olhos de Deus, receber aquilo que não merecemos.

Muitos anos separam nossa sociedade da sociedade 
que Noé Viveu, mas Deus continua o mesmo. Contem-
plando as mazelas e desgraças da nossa geração. Deus 
continua procurando homens íntegros e justos em meio 
a uma geração corrupta. Homens que andem com Deus. 
A recompensa de Noé foi ter sido preservado juntamente 
com sua família da destruição que viria sobre a terra, sobre 
aquela sociedade. Também de ter recebido de Deus o 
privilégio de fazer parte de uma nova história, por meio 
de sua descendência Deus escreveu uma nova história 
para a humanidade. 

Vale a pena ser integro, justo e andar com Deus? Sim, 
pela maior recompensa que já recebemos: a salvação em 
Cristo Jesus. Se Deus não nos conceder nenhuma outra 
recompensa nesta vida, devemos nos lembrar das pro-
messas que temos na vida futura. Vale a pena perseverar.

A maioria dos missio-
nários enviados por 
igrejas locais batistas 

fundamentalistas, através 
da agência missionária AMI, 
se encontram neste mês de 
julho de 2017 no VIII Con-
gresso Missionário Batista 
Fundamentalista realizado 
no Hotel Litoral Norte em 
Caraguatatuba SP.

Eles chegam dos mais di-
versos campos de trabalho, 
desde as grandes cidades 
como Manaus AM, Porto 

Missionários da AMI se encontram 
no VIII Congresso

Alegre RS e São Bernardo 
do Campo SP, até os pon-
tos mais distantes do Brasil, 
como Barcelos AM e Reden-
tora RS. Chegam de cidades 
das cinco regiões do país, 
como Caxias do Sul RS e Far-
roupilha RS na Região Sul, 
Peroba AL e Assaré CE, no 
Nordeste, Senador Canedo 
GO, no Centro Oeste, Santa 
Izabel do Rio Negro AM, na 
Região Norte, e Mococa SP e 
Uberaba MG, na Região Su-
deste. Chegam, também do 

Chile, Rancagua e Machali, 
além dos novos que estão 
se preparando para a Ásia, 
no Timor Leste e na Índia.

Ao todo, contando os 
casais e seus filhos soltei-
ros e casados, passa de 
130 pessoas envolvidas 
nos campos missionários. 
Além desses, tem ainda a 
diretoria, os conselheiros 
representando suas igrejas 
que somadas às dezenas de 
igrejas mantenedoras, for-
mam um exército de servos 

do Senhor que participam 
do cumprimento da Grande 
Comissão.

Orem pelos missioná-
rios e seus familiares. Orem 
pela Diretoria da AMI e pe-
los Conselheiros. Visite o 
site da missão (www.mis-
saoami.com.br) e conhe-
ça uma pouco mais dos 
missionários e do que está 
sendo feito. Ore para que 
o Senhor da Seara mande 
mais trabalhadores para a 
Sua Seara.

Templo construído em 12 dias
aproximado de R$ 
130.000,00. 

O trabalho de 
implantação da 
igreja está viven-
do boa fase com 
frequência entre 
25 e 30 irmãos e 
muitos visitantes 
nos cultos re-
gulares da nova 
congregação que 
foi denominada 
Igreja Batista Es-
perança. Segun-
do o Pr. Kléber, a 
igreja já está com 
dois seminaristas 
se preparando 
para o ministério 
no Seminário Ba-
tista Ebenézer em 
Ribeirão Preto SP 
e apoia com sus-
tento cinco proje-
tos missionários.

O QUE É CWE?
CWE - Chris-

tians Worldwide 
Evangelism (Cris-
tãos para o Evan-
gelismo Mundial) 
é um grupo de 

de viagem do próprio bol-
so, dão dos seus recursos 
e talentos para a obra do 
Senhor.

Os critérios para receber 
ajuda do CWE são rigorosos. 
Há muito trabalho e organi-
zação por detrás da ajuda 
deste grupo, mas uma vez 

concluída a obra, vale a pena 
todo o esforço.

Dentre as muitas exigên-
cias, o CWE ajuda apenas igre-
jas cujos prédios serão bem 
localizados em um terreno 
regular e organizada com 
pastor e diáconos, além de 
estar crescendo em números.

Continuação da página 1

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).

voluntários norte-america-
nos que viaja mundo afora 
para ajudar na construção 
de pequenas igrejas, escolas 
e clínicas de saúde popular. 
A maioria dos voluntários 
cede suas férias anuais para 
participar de tais viagens. 
Além de pagar as despesas 

Uma equipe

Culto inauguração

O templo
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De vez em quando é necessário colocar ordem em nossa 
vida pessoal, nossa casa, o quarto dos filhos, o porão, o 
computador. Há poucos dias, abri uma gaveta no quar-

to do meu filho jovem e quase caí de costas: “O que é isso? 
Coloque em ordem já!” Não muito tempo depois, a Sandra 
abriu uma gaveta minha e exclamou: “Onde já se viu uma 
bagunça dessa?”

Já aconteceu na empresa quando a direção percebe exage-
ros, desperdícios, falhas no atendimento ao cliente, na produção 
e toma medidas para melhorar? Quando mudanças são feitas o 
pessoal do escritório fica agitado.  De vez em quando é preciso 
sair da zona do conforto e alinhar a visão. E na igreja? Não 
deveríamos melhorar sempre? Nosso Deus não merece conti-
nuamente o MELHOR? Será que Deus também não intervém 
em nossa vida a fim de por ordem?

Facilmente nos acomodamos, é a tendência humana para 
relaxar. Hoje vou falar com mais ênfase sobre a busca da exce-
lência na igreja – Povo de Deus.

Teve um dia que Jesus ficou bravo. Colocou ordem no Templo 
de Jerusalém e se pudéssemos ver o olhar indignado dele, ai ai...  
Pegou um chicote, começou a virar as mesas, abrir as gaiolas do 
animais, empurrar balcões e a falar palavras de ordem: Fora! 
Fora! A casa do meu Pai foi idealizada para ser Casa de Oração 
e vocês a transformaram em covis de ladrões. 

Ao pesquisar sobre a busca da excelência, algo me inco-
modou. O que faz as pessoas trabalharem com excelência?  O 
que faz as pessoas capricharem (e todos nós gostamos de um 
excelente trabalho profissional)?

O que faz as pessoas capricharem é a motivação. O que nos 
leva a dar o nosso melhor? Eis aqui algumas motivações: Ga-
nhar dinheiro, conquistar o cliente, mostrar o nosso diferencial, 
ganhar status (posição no mercado), obter fama, conquistar 
um grande amor...

O que faz uma empresa ter excelência no serviço? Para se 
chegar a excelência, a empresa foca numa busca constante de 
resultados, eficiência, treinamento do pessoal, fluidez, satisfa-
ção, valores, exceder expectativas, encantar o cliente ter uma 
liderança visionária, alcançar os alvos. Será que igreja deveria 
funcionar da mesma forma como as empresas? Deveríamos ter 
um ISO 9000? Um aferidor da qualidade dos nossos “serviços”?  
Havia uma igreja que possuía um mix, de cristianismo com o 
secularismo, espiritualidade com vaidade, excelência no reino 
dos homens ao invés de excelência no Reino de Deus. 

Deus os havia abençoado com todos os dons espirituais, ao 
ponto de “não lhes faltar dom nenhum” - 1.7. Corinto era uma 
igreja carismática no sentido bíblico da palavra, ou seja, tinha 
os “carismas” do Espírito de Deus, os dons. Mas não era uma 
igreja saudável.  Era uma comunidade infantil, imatura, carnal, 
havia desordem no culto, invejas, contendas, imoralidade sexual 
tolerada, brigas arrastadas para os tribunais.

Se esse clima já é desagradável dentro de uma empresa, ima-
gine dentro de uma comunidade... Havia disputas até mesmo em 
relação aos dons espirituais, cada um querendo se projetar com 
motivações tremendamente egoístas, para aparecer, para não 
ficar por baixo, para ganhar reputação, impressionar os outros. 

Essa igreja tinha sérios problemas de relacionamentos, 
uma comunidade que vivia num clima pesado e no mínimo, 
medíocre, tinha muita capacidade, muitos dons, mas faltava o 
amor. E essas pessoas se achavam...

O autor aponta o caminho da excelência. O tema do amor 
é bem presente na cultura popular e há uma distorção do seu 
sentido.  Esse amor é ligado ao erotismo, sentimentalismo, tudo 
em nome do “amor”.  Mas não passa de egoísmo puro!  Eu amo 
você porque você me estimula, você me atrai, você me faz sentir 
bem, você eleva meu astral, você supre minhas necessidades.  
Eu não amo a você, eu ME amo!  Em muitas músicas se diz: “Te 
amo” e o contexto confirma o “Eu me amo, e quero você.”  Por 
outro lado, o amor (ágape), o fruto do Espírito é   incondicional. 
Vou amar, não porque o outro merece, independente do retorno, 
independente do meu sentimento. Pensando no casamento, o 
amor Eros atrai por causa da beleza, da epiderme, se transforma 
em   fileo (amor de amigo), companheirismo, mas o que sustenta 
o relacionamento é o amor ágape. 

O amor cristão é totalmente contracultura!  É altruísta.  
Procura dar, sem pensar em receber.  É o amor sacrificial, não 
explora.  Um amor que revela a vida de Cristo em nós, uma vida 
que não procura ser servido, mas servir! Quando a Bíblia fala 
de amor, não está se referindo a um sentimento, mas a uma 
atitude, uma decisão, um compromisso. É por isso que amar 
é um mandamento, não depende do que estamos sentindo, 
devemos obedecer por fé. O amor deve ser demonstrado de 
maneira prática:  Resumindo: só vamos caprichar, só daremos 
o melhor de nós, se de fato amarmos a Deus. 

Vimos que a busca da excelência é fazer as coisas por amor. 
Toda essa poesia foi encarnada na pessoa de Jesus. Esse é o 
amor de Deus que foi derramado em nossos corações.

O missionário Pr. Fran-
cisco Martins, trabalhando 
em Barcelos AM, juntamen-
te com sua esposa Marilene, 
está disponível para agendar 
visitas às igrejas para divul-
gação do seu ministério, 

O missionário da Rocha 
Eterna, Pr. Agnaldo de Araújo 
Junior visitou cinco peniten-
ciárias nos meses de abril e 
maio. O alvo era alcançar 
9000 homens nas prisões 
de Ribeirão Preto, Dracena, 
Junqueirópolis, Pacaembu e 
Irapuru. O alvo de entrar em 
todas essas prisões deu certo 
e 410 homens participaram 
dos 6 cultos, com metade 
deles professando fé. Pr. Ag-

Pr. Rogério Inácio tra-
balhando com sua família 
na evangelização da etnia 
Apinajé tem glorificado 
a Deus pelo progresso no 
trabalho, apesar das dificul-
dades e limitações devido 
ao aprendizado da língua e 
da cultura. Nesse momento 
há um grupo sendo prepa-
rado para o batismo. Na 
família, o Calebe começou 
acompanhamento com uma 
fonoaudióloga na cidade de 
Tocantinópolis uma vez por 
semana e está desenvolven-

Robson, Roney, Adriene, 
Josiane, Iaines e Alex, entre 
outros, são pessoas que o 
leitor desta notícia não 
conhece, mas pelas quais 
deve orar, pelo menos no 
momento que estiver len-
do aqui. Trata-se de pessoas 
que recentemente ouviram 
as boas novas e que profes-
saram Cristo como Salvador, 
através do ministério do Pr. 
Anderson no Boticão MG. 
Muitos trabalhos estão 
sendo realizados na evan-
gelização e discipulado no 
seu ministério. Orem pelo 
trabalho com os casais, com 

Pr. João da Silva, e seus 
familiares, trabalhando na 
implantação de uma igreja 
em Apucarana PR nos in-
formou que seu filho Lucas 
Daniel está com a Displasia 
estável e fará no mês de 
setembro novos exames e 
novas consultas: Buco-Ma-
xilar, Oftalmologista e Neu-
rologista. Continuem orando 
por ele pelo seu equilíbrio 
emocional, espiritual e físico. 
Para o Pr. João, o Senhor tem 
agido de maneira gloriosa 
na vida do seu filho, pois a 
Displasia não tem evoluído 
para pior, mas tem se manti-

Pr. Geovan 
Bezerra dos 
Santos e sua es-
posa Vera estão 
empenhados na 
construção do 
futuro templo 
em Novo Gama 

O treinamento de Me-
cânica do Tiago continua in-
tenso na reta final em Asas 
de Socorro. A parte teórica 
já finalizou, agora está cum-
prindo algumas horas práti-
cas até o final deste ano. Ele 
pede as orações para que 
consiga ser aprovado pela 
Agência Nacional de Aviação 
Civil-ANAC. Foi aprovado 
na primeira e faltam duas 
provas. A Ludmilla continua 
servindo à Missão no setor 
Contábil e Financeiro. En-
quanto se preparam, Tiago 
e Ludmilla auxiliam o pastor 
em uma igreja em Anápolis 
GO. Tiago está mais uma 
vez este ano, participando 
do projeto “Ide” 2017, na 
comunidade ribeirinha de 
Curuá PA por 10 dias, junto 
com médicos, dentistas e 
outros voluntários pregando 
a Palavra de Deus e prestan-
do serviço social. 

O missionário 
peruano, Louren-
ço Laura Tipo, que 
atua no Projeto 
Tríplice Fronteira 
na Bolívia, mais 

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)

Excelência 
em 
perspectiva

Projeto Marará AM

o Projeto Marará. O seu 
e-mail é martinspastor@
gmail.com, mas como ele 
está em viagem, o ideal é 
contatá-lo apenas pelo tele-
fone (92) 9120-0207 (What-
sApp). 

Evangelismo nas 
prisões

naldo contou com o apoio 
do Pr Bobby, Pr Richard e 
do Lucas. Foram doadas 19 
Bíblias, 1250 folhetos evan-
gelísticos e 60 meditações 
do Pão Diário. Pr. Agnaldo 
está com vagas na agenda 
para visitar igrejas para di-
vulgação do seu ministério. 
Contatos: (16) 99101-7253 
(OI - WhatsApp), e-mail: 
agnaldoroabr1@yahoo.
com.br

do bem. Suzana está bem 
na escola, mas descobriu 
que vai precisar de óculos, 
depois de ter passado pelo 
oftalmologista. Com relação 
ao projeto de reconstrução 
de casa na aldeia ainda não 
começou, pois é necessário 
aguardar o termino do pe-
ríodo das chuvas. Pode ser 
possível a partir da segun-
da quinzena deste mês de 
julho. Também ainda falta 
recursos para os materiais. 
Continuem orando pela fa-
mília Inácio.

Aldeia Mariazinha

os jovens e adolescentes e 
com as crianças. O resulta-
do vem de Deus e glorifica 
a Cristo. Orem também pela 
reforma que está sendo feita 
no prédio da igreja resolven-
do problemas no telhado e 
da estética. Falta um pouco 
de recursos para fazer tudo. 
Orem por isso. Orem pela 
saúde da Marianne, es-
posa do Pr. Anderson. Ela 
está iniciando tratamento 
com um angiologista. Para 
tudo há custos que fogem 
do orçamento. Orem pelo 
ministério do Pr. Anderson 
e família.

Boticão MG

do dentro dos limites clínicos 
esperados pelos médicos. A 
esperança é que o Senhor 
continue agindo de maneira 
tal que possam vê-lo curado 
por completo. No trabalho 
de implantação da igreja, 
Deus continua abençoan-
do e de 15 em 15 dias são 
mantidos reuniões com os 
casais agora quase terminan-
do o estudo sobre Criação 
de Filhos. Também há nove 
pessoas fazendo estudos de 
discipulado durante a sema-
na. Orem pela compra do 
terreno para a Igreja Batista 
Regular de Apucarana PR.

Apucarana PR

Novo Gama GO

familiares. Uma equipe rea-
liza vários trabalhos com as 
crianças que recebem café 
da manhã e almoço, aulas 
da Bíblia, noções de inglês, 
espanhol, libras e ainda há 
um tempo de interação com 
todas as crianças. 

A partida será no dia 
11 de Julho, navegando 
aproximadamente 8 horas 
sobre o rio Tapajós e sobre 
o imenso e belo rio Ama-
zonas. Contatos: E-mail: 
tiago.missoes.asas@gmail.
com e ludmillaaamorim@
gmail.com - WhatsApp (062) 
9 8137-1152.

Tiago e Ludmilla

Tríplice Fronteira

estão iniciados no projeto 
Tríplice Fronteira que inclui, 
além da Bolívia, o Peru e o 
Brasil. Orem pelo missioná-
rio Lourenço e faça contato 
com ele pelo telefone +591 
72921910 (WhatsApp) e 
pelo e-mail: lauratipo@
hotmail.com.

GO. Agora é o segundo pavi-
mento que exige muitos re-
cursos e suor. Paralelamente 
à construção, tem os diversos 
ministérios sendo desenvol-
vidos. Orem especialmente 
pelo Projeto Maná, que visa 
a salvação de crianças e seus 

precisamente em Cobija. 
Na cidade de Bagio, Estado 
de Pando, ele realizou o ba-
tismo de oito novos irmãos, 
fruto daquele ministério. 
Também são oito os alunos 
que estão em treinamento 
ministerial para dar sequ-
ência a vários trabalhos que 
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O ano de 2002, fo-
ram um dos anos mui-
to especial para minha 
vida: Deus me comissio-
nou a evangelizar os en-
carcerados. Já se passou 
15 anos e tenho visto a 
misericórdia do Senhor 
na vida de muitos. É bom 

A Igreja Batista Bíblica 
de Avelino Lopes, sob a li-
derança do Pr. José Antonio 
Marques, há 42 anos, rea-
lizou sua conferência mis-
sionária anual nos dias 15 
a 18 de junho tendo como 
preletor o missionário Pr. 
Eurípedes Antônio dos 
Santos Filho, de Buritirama 
BA. Os missionários daquela 
região do Piauí e Bahia es-
tiveram presentes para dar 
seu testemunho, entre eles: 
João Araújo Neto, de Nova 
Holanda BA; Odailto Leite 
de Souza, de Luis Eduardo 
Magalhães BA; Ismael José 

Heronn e Ana 
Paula Braiani, de-
ram início no final 
de Maio de 2017 a 
uma nova etapa do 
ministério através 
da Aviação Missio-
nária e Assistência 
Social. Estão em fase 
de mudança minis-
terial, pois no dia 24 
de maio se desliga-

Pr. Josimar da Silva Lima 
continua desenvolvendo seu 
ministério em Rio Branco 
AC. Sua esposa, Eloilma 
atua nos Clubes Bíblicos de 
Classes de Boas Novas, trei-
namentos de professores, 
trabalho com as crianças e 
na parte administrativa da 
APEC. Além dos trabalhos 
em Rio Branco, capital, tem 
outros da APEC em Taraua-
cá, Sena Madureira, Bujari e 
Plácido de Castro. Estiveram 
ministrando, também nas 
cidades de Feijó (Primeira 
Igreja Batista de Feijó), Acre-
lândia (Primeira Igreja Batis-
ta de Acrelândia) e Senador 
Guiomard (Primeira Igreja 
Batista Regular de Sena-
dor Guiomar). Outra boa 
notícia para o trabalho 
com crianças no estado 
foi que Assembleia Le-
gislativa do Acre (ALEAC) 

O missionário Pr. Geral-
do Oliveira, implantando 
a Igreja Batista Indepen-
dente Adonai em Birigui 
SP, está entrando em mais 
uma etapa da construção: 
levantar as paredes de dois 
banheiros e uma sala de 
40 metros quadrados. É 
necessário levantar o valor 
de R$ 4.800,00 para o ma-
terial, fora a mão de obra. 

O missionário Pr. Jomar 
Souza trabalhando na im-
plantação da Iglesia Bau-
tista Galilea em Rancagua, 
Chile, teve este ano várias 
pessoas novas agregando 
à igreja. A classe de homi-
lética iniciada em março, 
com a participação de três 
homens, Ivan, Riquelme e 
Wilson Soto, encerrou no 
dia 13 de junho. Serão três 

Era hora de procurar ajuda. Depois de algumas inúteis ten-
tativas, os pais de Cecília entregaram os pontos. A menina 
estava cada fez mais irritada. Chorava alto e descontro-

ladamente. Ultimamente, a situação se tornara preocupante: 
Cecília estava se jogando no berço, correndo risco de sofrer um 
trauma provocado por impacto. Preocupados, os pais partiram 
em busca de ajuda profissional. Cecília foi diagnosticada com 
distúrbios comportamentais causados por estresse. Então, foram 
recomendados iniciar terapia para estressados, que deveria curar 
os episódios de zanga.

O detalhe aqui é que Cecília era um ‘‘pequeno” dilema: que 
tipo de terapia seria aplicada a uma criança de 1 ano e 7 meses? 
A solução foi criar uma versão ‘infantil’ de um tratamento que há 
muito se usa com adultos iracundos, ‘vítimas’ de fúria indomável. 
No caso de Saul, a harpa de Davi era um santo remédio, mas, na 
falta do pastorinha artista, o jeito foi presentear Cecília com um 
boneco tipo João-teimoso. Assim, quando viesse a ‘crise’ de raiva, 
o boneco se tornaria o bode expiatório. A energia reprimida do 
estresse se transformaria em ‘agressões pueris’ contra o ‘inocente’ 
e abobalhada boneco. E assim foi. O pobre João-teimoso até que 
levou uns bons solavancos, mas não durou muito e o problema 
reapareceu, e ainda mais sério. Cecília não mais se aliviava atacan-
do o boneco. Então, a terapeuta entendeu que a menina estava 
se sentindo enganada pelo João-teimoso. Será que o vírus da 
indisciplina havia contaminado o brinquedo? De qualquer modo, 
a menina estava cada vez mais estressada. Agora precisava se 
expressar de maneira mais veemente, quebrando alguma coisa. 
E assim foi feito, pois, segundo a orientação profissional, a força 
destruidora da pequena Cecília precisava ser canalizada para 
algum objeto, antes que a menina decidisse se voltar contra si 
mesma, se jogando no chão ou batendo fortemente a cabeça 
contra a parede ao lado do berço, como já estava acontecendo.    

Claramente, a orientação terapêutica revela que Cecília é um 
vítima indefesa dos seus impulsos descontrolados. Embora privile-
giada pelas ‘vantagens evolutivas’, no final das contas, Cecília está 
sendo tratada a partir da sua semelhança com ‘aves, quadrúpedes 
répteis.’ Seu comportamento é fruto exclusivo da interação entre 
atividade hormonal, química cerebral e meio ambiente, tudo 
num cenário de inocência cega e reações espontâneas. A parte 
triste é que, sendo mero produto do meio, a pequena Cecília não 
tem chance de mudar. No máximo, ela poderá ser condicionada 
a canalizar sua raiva para o brinquedo certo, antes de fazê-lo 
com a pessoa errada. Se isso não resolver, provavelmente será 
medicada com uma pílula milagrosa, que vai ajudar a reprimir as 
manifestações da síndrome da ira incontida. 

O que para os homens significa um complexo dilema tem uma 
solução simples na Palavra de Deus. Com uma pitada de conheci-
mento bíblico, os pais de Cecília iriam lembra que “A estultícia está 
ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela.” 
(Provérbios 22.15) Por mais estranho que possa parecer aos sábios 
desse mundo, o problema de Cecília não é ‘animal’, mas moral. É 
uma disfunção espiritual congênita, que a Bíblia chama de pecado. 
Tal distorção tornou-se parte da composição de todos os homens, 
desde a rebelião no Éden. É carência de energia espiritual, que 
se manifesta desde a concepção, inclinando a vontade da criança 
àquilo que é contrário à lei de Deus, escrita na consciência de todos 
os homens. Assim, mesmo antes de ser capaz de expressar seus 
pensamentos por meio da fala, a criança expressa seu coração por 
meio da rebeldia. Novamente, um conhecimento elementar da 
Palavra de Deus teria sido de grande ajuda para os pais de Cecília, 
pois Salomão declara: “Até a criança se dá a conhecer pelas suas 
ações, se o que faz é puro e reto.” (Provérbios 20.11) Assim, antes 
de qualquer coisa, a ira de Cecília revela que a força da rebelião 
contra Deus, contra o próximo e contra si mesma, está agindo for-
temente para dominar Cecília. Mentalmente, Cecília ainda não tem 
maturidade para explicar seu comportamento, e, nesse aspecto, 
pode até ser considerada inocente. Quanto à ‘inocência’ mental, vá 
lá! Mas, segundo a Bíblia, não existe ‘inocência’ espiritual. A raiva 
de Cecília nada mais é que uma forma de manipular os adultos, a 
fim de fazerem sua vontade. Anormal? De modo algum! Cecília é 
normalíssima… ‘pecaminosamente normal’.  

Na concepção do mundo, identificar o pecado como a fonte 
do mal comportamento é desestimulante e deprimente. Pecado 
é sinônimo de culpa, e isso pode afetar a autoestima da pessoa. 
De fato, esse pode ser o caso, mas, se é assim que diz a Escritura, 
é melhor não inventar outra abordagem. Para o problema do 
pecado, existe perfeita solução em Cristo, mediante confissão, 
arrependimento e fé. Mas, se o problema for com a química cere-
bral ou de influência do meio, a esperança de cura se desvanece. 

 Não sei que terapia foi aplicada a Suzane Richthofen, mas 
de alguma forma ela entendeu que expressar sua ira era normal. 
Não me admiraria se fosse encontrado entre seus pertences um 
João-teimoso estraçalhado ou um bando de bonecas deformadas 
pelos seus acessos de ira ‘inocente’. Os detalhes da sua infância 
talvez jamais venhamos a conhecer, mas uma coisa o mundo todo 
conhece: na sua fúria, precisando extravasar sua frustração, Suzane 
planejou e executou a morte do pai e da mãe. 

O pecado, onde quer que se manifeste causará destruição. Ini-
cialmente, pode ser uma ‘destruiçãozinha’ de nada, afetando apenas 
os brinquedos. Posteriormente, pode passar dos limites, destruindo 
muitas vidas, inclusive, e, principalmente, a do próprio pecador. 

O amor cristão não é vítima de nossas 
emoções, mas servo de nossa vontade.”
(John Stott)

A estranha 
inocência dos 
inocentes

Birigui SP
Se alguém puder ajudar é 
só entrar em contato pelo 
e-mail pr.geraldodeolivei-
ra@hotmail.com, ou pelo 
telefone WhatsApp (18) 
98103-6180. Para deposi-
tar qualquer oferta use a 
conta na Caixa Econômica 
Federal Agência 0574 003 - 
Conta Corrente 00004801, 
em nome da Igreja Batista 
Independente Adonai.

aprovou, e o governador 
sancionou, a Aliança Pró 
Evangelização de Crianças 
(APEC) como de Utilida-
de Pública para o estado. 
Continuem orando pelo 
Pr. Josimar, Eloilma, Eloá 
e Eliseu.

Rio Branco AC

cidade de Benjamim Cons-
tant que faz divisa com o 
Peru. Para saber mais, en-
tre em contato com o casal, 
Heronn (62) 98225-4144 e 
Ana Paula: (62) 98332-4647 
ou e-mail: contato@familia-
braiani.com.br.

Família Braiani

nitenciário de Serra Azul SP e 
é uma honra fazer parte dela. 
Estou completando 15 anos 
de capelania. Continuem 
orando pelo ministério que 
me foi confiado, por minha 
esposa Delfina e pela filha Isa-
bela. Pr. Mauricio Ribeiro de 
Arruda - Capelão Carcerário 
no complexo de Serra Azul.

15 anos em Serra Azul

pregadores para auxiliar no 
trabalho. Nos dias 3 a 17 de 
julho Pr. Jomar está no Brasil 
para participar do congresso 
da AMI, e realizando um ca-
samento em Manaus, além 
de rever algumas igrejas e 
irmãos que são mantene-
dores do trabalho no Chile. 
Orem pela família do pastor 
Jomar: a esposa Regiane, e 
os filhos Davi e Ester Sofia.

Rancagua - Chile

O Pr. Marcus Vinicius, 
Ana Carolina e Marcus Ben-
jamin seguem na jornada de 
implantação da igreja em 
Farroupilha RS. Pr. Marcus 
passou por uma cirurgia na 
mão e agora está em trata-
mento da coluna. A Carol 
está gestante e a família vai 
crescer, pela graça de Deus 
com a chegada do Mathias. 
Pr. Marcus está precisan-
do conseguir melhorar seu 
sustento e tem feito visitas 
a algumas igrejas dentro do 
estado, pois agora é mais 
difícil viagens muito lon-

gas. Contatos pelos telefo-
nes: (54) 98427-0328 (OI), 
98130-4776 (TIM) e 8122-
4140 (WhatsApp). E-mail: 
marcus-carol@hotmail.com.

Farroupilha RS

Avelino Lopes PI

de Souza, de Mansidão BA; 
José Carlos Pereira, de Aro-
eiras BA; Pr. Jefferson Alves 
Dias, de Júlio Borges PI; Pr. 
Jacó Alves Dias, de Curimatá 
PI; Gildo Pereira do Couto, de 
Bozó, município do Morro PI. 
Para contato use o celular e 
WhatsApp: (89) 98118-6442. Auditório

Missionários presentes

ram de Asas de Socorro e 
vivem o momento de transi-
ção. Vão trabalhar na Região 
Norte do Brasil com aviação 
missionária e logo terão tudo 
definido, mas muito prova-
velmente na região do Alto 
Solimões no Amazonas na 

estar em uma prisão como 
pregador, como testemu-
nha de Jesus Cristo. Oração, 
aprendizado, e amadureci-
mento. Por maiores que se-
jam os perigos, o lugar mais 
seguro do mundo é na von-
tade de Deus. O Senhor tem 
feito uma obra grandiosa e 
assombrosa no Complexo Pe-
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Visão
Panorâmica

Todo cristão deveria buscar, de Gênesis ao Apocalipse, 
o padrão do louvor requerido por Deus, a fim de 
confirmar princípios conhecidos e, talvez, corrigi-los. 

Compartilharei, a partir deste artigo, alguns princípios 
aprendidos nessa jornada. Os seis primeiros baseiam-se 
no contexto da libertação de Israel do jugo egípcio, quando 
Deus apresentou-lhe suas leis e o modelo do Tabernáculo 
para ser feito segundo Ele revelara.

1º Princípio do Culto Exemplar: o Culto Exemplar ocorre 
apenas quando aquele que cultua, foi antes redimido pelo 
sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus (Ex 25.1,2; 5.1; Jo 
4.20-26). O ultimato de Jeová a Faraó era claro: Israel seria 
redimido para adorá-lo (ou servi-lo). A primeira citação 
de um povo que invocava a Jeová é relacionada ao povo 
redimido (Gn 4.25,26). Jesus, o Jeová encarnado, deixou 
isso claro à mulher Samaritana ao identificar-se aberta-
mente como o Messias enviado para buscar (redimir) os 
adoradores que o Pai procura.

2º Princípio do Culto Exemplar: o Culto Exemplar ocorre 
apenas quando aquele que cultua, foi antes regenerado 
pelo Espírito de Deus (Ex 25.1,2; 4.23; Jo 4.23). Creio, res-
peitando as interpretações divergentes, que os filhos de 
Deus, citados em Gn 6, eram adoradores da descendência 
de Sete, que se apostatavam de Deus (difícil aceitar que 
o Espírito Santo poderia se referir a demônios ou ende-
moninhados como “filhos de Deus”). Jeová abertamente 
declarou a Faraó que Israel era seu filho, e que, como 
tal, seria libertado para adorá-lo. O culto ao Senhor é o 
resultado da regeneração espiritual, a qual faz do filho do 
Diabo, um filho de Deus, e o capacita ao culto verdadeiro, 
espiritual (Jo 1.12,13; 3.1-8). Sem a regeneração não existe 
verdadeiro culto.

3º Princípio do Culto Exemplar: o Culto Exemplar ocorre 
apenas quando aquele que cultua é inspirado por Deus, a 
cultuá-lo. Israel é chamado ao culto, não sendo tal ação 
de moto próprio, mas divino. Mesmo no culto mosaico, 
Deus queria corações voluntários para servi-lo (Ex 25.2; 
15; Sl 40). Davi declara que Jeová colocara em sua boca o 
hino de louvor. No mesmo sentido, Jesus declarara à pagã 
samaritana que verdadeiros adoradores são procurados 
por Deus, e não o contrário (Rm 3.10,11).

4º Princípio do Culto Exemplar: o Culto Exemplar ocorre 
apenas quando aquele que cultua é santificado por Deus. 
Israel foi convocado a santificar-se a Jeová antes de servi
-lo, algo que Moisés aprendera no primeiro encontro com 
Deus (Ex 3.1-6; 19.10). O local da adoração era o “Santu-
ário”, e onde o Deus Trino se manifestaria era o “Santo 
dos Santos”. Israel deveria adorar ao seu Deus na beleza 
da santidade (Ex 25.8; Sl 29.2). Os serafins entoavam um 
hino cujo “refrão” enfatizava a Santa Trindade. O Espírito 
Santo deixa claro que, sem santificação, ninguém verá a 
Deus. Sem santificação não há louvor (Hb 12.14).

5º Princípio do Culto Exemplar: o Culto Exemplar ocor-
re apenas quando aquele que cultua tem ciência de que 
adora ao Deus Altíssimo (Ex 25.9; 25.40; 26.30; 27.8; Ec 
5; Hb 12.22-28). Moisés fora lembrado repetida vezes 
de que o modelo do local de culto fora visto no Monte, 
onde o Altíssimo estava. O Pregador nos lembra que ao 
cultuarmos a Deus, nossas palavras devem ser poucas, pois 
estamos cá, na terra, e o Deus ao qual cultuamos, habita 
nas alturas, nos lugares celestiais. Nosso culto deve refletir 
a consciência de nossa pequenez e pecaminosidade, como 
o do Publicano que batia no peito e do Profeta que vira 
Jeová no próprio Templo. Não há lugar para soberbos e 
arrogantes perante o Altíssimo (Tg 4.6-10).

6º Princípio do Culto Exemplar: o Culto Exemplar ocorre 
apenas quando aquele que cultua submete-se aos ditames 
impostos - não sugeridos - na Bíblia Sagrada. Israel deveria 
seguir o modelo revelado por Deus, em cada uma de suas 
pequeninas medidas, no material, na forma e essência. A 
mulher samaritana aprendera que a adoração era inexora-
velmente atrelada, não às tradições, mas à Palavra de Deus, 
aceita apenas pelo regenerado. Israel afastou-se de Deus 
e do verdadeiro culto quando decidiu seguir seus próprios 
princípios, ao ponto de Jefté sacrificar sua filha, algo nunca 
requerido por Jeová (Ex 25.9; Jo 4.23,24; Jz 11.30-40). Um 
culto não conformado à Bíblia é uma reunião de loucos 
ou um funeral pagão (Ez 8.14; 1 Co 14.23).

Um sonho que se tor-
nou realidade. 
Pela graça 

de Deus e para 
Sua própria gló-
ria, iniciamos 
n e ste  a n o 
um Seminá-
rio Teológico 
na cidade de 
Guaíra - SP; vi-
sando o preparo 
dos santos para o 
ministério eclesiásti-
co. Nosso alvo é equipar 
homens e mulheres para 
um ministério de caráter 
integral, seja no contexto 
urbano ou rural. 

Os cursos oferecidos 
pelo SETELIP são: Curso Li-
vre de Teologia (equivalente 
ao Bacharel em Teologia), 
com duração de 4 anos; o 
Básico em Teologia, com du-
ração de 2 anos. Também 
temos o Curso Teológico 
para pré-universitários. Este 
curso visa equipar jovens 
pré-universitários para o 
contexto de Universidades; 
fornecendo todo amparo 
teológico necessário para 
que sejam robustecidos em 
sua fé e consigam apresen-
tar uma defesa coerente, 
consistente, abrangente e 
aplicável do cristianismo; 
tendo em vista que boa 
parte das faculdades são 

101 RESPOSTAS 
Mark Hitchcock
Chamada da Meia Noite
www.chamada.com.br

O que é batalha espiritual? 
Quem é Satanás? Como posso 
resistir às tentações e caminhar 
no Espírito? Em 101 Respostas 
às Perguntas Sobre Satanás, De-
mônios e a Batalha Espiritual, o 
renomado autor Mark Hitchcock 
irá levá-lo ao recurso definitivo 

Parece que alguns acham que a principal evidência 
da presença do Espírito Santo é o barulho.”
John Stott

O Culto 
Exemplar

MAIS INFORMAÇÕES:
www.facebook.com/setelip; www.youtube.com/setelip
contatosetelip@gmail.com; www.setelip.com.br.

LOCALIZAÇÃO
Anel Viário Dr. Júlio Rubin, nº 157

Bairro: Ligia II; Guaíra - SP.

SETELIP - 
Seminário 
Teológico de 
Líderes e Pastores

2 Timóteo 2.2

dominadas por professo-
res que se declaram ateus 
ou agnósticos.  

Estude teologia conos-
co! Queremos destacar al-
guns atrativos do SETELIP. 
Em primeiro lugar, conta-
mos com professores qua-
lificados (com graduação, 
pós-graduação e mestrado; 
fora os professores convi-
dados). Em segundo lugar, 
oferecemos cursos de qua-
lidade com baixo custo. Em 
terceiro lugar, vamos dispo-
nibilizar internato através de 
repúblicas. Em quarto lugar, 
o SETELIP visa preparar não 
apenas a mente do aluno, 
mas também o seu coração 
“Mente iluminada & cora-
ção aquecido”. Por essas e 
outras razões, vale apena 
conhecer e se ingressar no 
SETELIP! 

INTELIGÊNCIA HUMILHADA
Jonas Madureira
Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br

DESCOBRINDO O MUNDO DO ISLÃ
Edição brasileira do curso “Encountering Islam”.
Keith E. Swartley – MEAB
Editora Esperança
www.editoraesperanca.com.br

para orientação - a Palavra de Deus. Cheio de encora-
jamento e esperança, este guia assegura o poder total 
de Deus sobre Satanás e fornece todas as informações 
que você precisa saber para experimentar a vitória na 
batalha espiritual.

Esta coletânea é uma jornada 
às vidas de muçulmanos de diver-
sas culturas. Quem foi Maomé? 
A história do islã. Insights sobre 
os conflitos no mundo de hoje. O 
livro apresenta uma abordagem 
equilibrada, positiva e bíblica so-
bre o plano de Deus para os mu-
çulmanos e equipará você a ser 
um instrumento do amor de Cristo 
na vida deles. Cada lição fornece 

uma visão apurada da cultura islâmica, e do Alcorão, com 
perguntas para discussão de cada tópico.

Inteligência humilhada é 
fruto de uma cuidadosa refle-
xão sobre como se relacionam 
o conhecimento de Deus e os 
limites da razão humana. Além 
disso, é o resgate de uma tradi-
ção do pensamento cristão que 
sempre se recusou a reduzir o 
debate entre fé e razão nos termos do racionalismo ou 
do fideísmo. A finalidade do conceito de “inteligência 
humilhada” é despertar o interesse por uma razão que 
ora e uma fé que pensa.
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Radar 
Geral

A CIEF – Confederação 
de Igrejas Evangélicas Fun-
damentalistas do Brasil es-
tará realizando no dia 12 de 
agosto de 2017, das 15 às 20 
horas, uma concentração da 
Região Sudeste de São Paulo. 
O evento será na Igreja Ba-
tista do Cipó, liderada pelo 

Esta é uma boa notícia 
para quem trabalha na evan-
gelização de crianças. Você 
pode adquirir material gra-
tuito para seu ministério. Os 
primeiros anos de vida são 
essenciais para o desenvol-
vimento da criança porque 
suas primeiras experiências 
de vida formam seu concei-
to sobre o mundo. Pessoas 
e circunstâncias em volta da 
criança a influenciam. Sendo 
assim, para que a criança se 
desenvolva física, mental, 

Você e o Ministério 
Infantil de sua igreja não 
podem perder o 23º CON-
GRESSO NACIONAL DA 
APEC. Pessoas de todas as 
regiões do Brasil estão con-
firmando presença. Forme 

No dia 24 de junho de 
2017 aconteceu, na Igreja 
Batista Bíblica em Nova Ho-
landa BA, sob a liderança 
do Pr. Antonio Francisco dos 
Santos, o Encontro Anual de 
Mulheres da Região do Ser-
tão da Bahia e Piauí. Mais 
de 300 mulheres participa-
ram do evento, oriundas das 
igrejas de Avelino Lopes, 
Buritirama, Mansidão, Brejo 
da Serra, Poço da Jurema, 
Pilão Arcado, Aroeiras, Curi-

Nos dias 24 e 25 de 
junho de 2017, a Igreja 
Batista Esperança em Vila 
Mariana São Paulo SP, lide-
rada pelo Pr. Sérgio Mou-

Nos dias 18 a 21 de ou-
tubro de 2017 acontecerá 
em Águas de Lindóia SP, o 
19º Congresso Internacio-
nal Sobre a Palavra Profética 
realizado pela Chamada da 
Meia Noite. Os dois novos 
preletores serão: o Dr. PhD. 
Gary Frazier, dos Estados 
Unidos, fundador da Disco-
very Missions International, 
Rev. Elia Morise, nascido no 
Egito, pastor responsável 
pelo nosso trabalho no mun-
do árabe. Com eles, o evento 
contará também com os já 
conhecidos Meno Kalisher e 
Norbert Lieth. O tema será: 
“Venha o Teu Reino”. Faça 
sua inscrição através do 
site: http://www.chamada.
com.br.

Fundada no dia 17 de 
junho de 1984, Igreja Batis-
ta Regular de Parintins AM, 
comemorou seu 34º aniver-
sário de organização realizan-
do uma série de conferências 
nos dia 17 e 18 de junho deste 
2017. No sábado, dia 17, em 
meio à festa de aniversário, a 
igreja realizou a ordenação do 
seu pastor, Lailson Souza Al-
buquerque. Na foto, o Pastor 
Lailson recebe o Certificado 
de Ordenação das mãos do 
seu pai.

Somente Deus pode dar significado à vida, porque 
só Ele pode suprir o que está faltando.”
John Stott

Ensino Infantil Num Clique
emocional e espiritualmen-
te, pais e educadores tem a 
responsabilidade de atender 
suas necessidades básicas e 
também estimular seu de-
senvolvimento. Para saber 
mais entre no site: http://
ensinoinfantilnumclique.
com.br, e veja como você 
pode passar a receber in-
formações gratuitamente 
em seu e-mail depois de 
se cadastrar no site. Você 
encontrará aulas prontas 
para todas as faixas etárias, 

desde o berçário, até os ju-
niores. Para saber mais use 
o e-mail: contato@ensinoin-
fantilnumclique.com.

sua caravana, 
convoque sua 
igreja, líderes, 
família e ami-
gos! Veja as 
informações 
no site: ht-

Boleto Bancário, direto com 
a APEC e sem juros.

Caso você venha de ou-
tro estado, a APEC está com 
parcerias promocionais com 
vários hotéis perto do local 
do congresso. Participar 
com sua família, amigos e 
igreja é uma grande opor-
tunidade de crescimento e 
preparo para a grande obra 
que Deus nos entregou de 
ganhar as crianças para 
Cristo.

23º Congresso da APEC 2017

matá, Júlio Borges e Nova 
Holanda. A programação 
incluiu, além do culto, café 
da manhã, almoço, jantar 
tudo mesclado com muitas 
atividades durante todo o 
dia. O Preletor foi o Pr. Luis 
Sacramento, da IBB de Si-
mões Filho BA que abordou 
o tema: “A Ação da Mulher 
na Igreja”. Todas as partici-
pantes saíram abençoadas e 
com a expectativa do próxi-
mo encontro. 

Encontro de Mulheres

ra, comemorou 28 anos de 
fundação. Para celebrar, 
foi realizado conferencias 
tendo dois preletores: Pr. 
Ricardo Pereira, da Igreja 

batista Esperança Tatuapé, 
São Paulo SP e o missioná-
rio Pr. Daniel Rodrigo, da 
Igreja Batista Esperança de 
Jaboticabal SP.

28 Anos de Esperança

Congresso 
da 
Chamada

Parintins AM

Concentração da CIEF
tps://goo.gl/Sh9v75. Este 
ano o congresso será no 
centro de São Paulo, na 
Igreja Bíblica da Paz, local 
de fácil acesso. Faça sua ins-
crição e parcele neste mês 
de junho em até 6 vezes no 

Pr. Eliel Barbosa de Souza. O 
tema das palestras será “Os 
eventos terroristas no mun-
do”, tendo como preletores, 
dois missionários da AMI: 
Pr. Alexandre B. Dutra, que 
trabalha na evangelização de 
judeus em São Paulo e Pr Ri-
cardo M. Brito, evangelista de 

árabes muçulmanos no Brasil. 
O evento contará, ainda com 
a participações especiais na 
música pelo Quarteto Moriá, 
o Coral Mensageiro da Paz e a 
harpista Celi Rodrigues. Para 
saber mais entre em contato 
pelo e-mail: ciefbrasil@gmail.
com.
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Espaço 
Final

Paulista de Caiabu, Distrito de 
Presidente Prudente, onde 
nasceu no dia 26 de abril de 

1948, Joel Azer se converteu em 
dezembro de 1967, aos 19 anos 
de idade, através do ministério do 
saudoso Pr. Antônio Inácio Filho da 
Igreja Batista Regular da Chácara 
Santo Antônio, São Paulo, Capital 
e foi batizado pelo missionário 
Norman Antônio Nicklas, na Igre-
ja Batista Regular de Taboão da 
Serra SP.

No dia cinco de janeiro de 
1980, casou-se com Creuza Maria 
da Silva Araújo, na Igreja Batista 
Regular de Jardim D’Ávila, Osasco 
SP. Desse enlace nasceram cinco 
filhos: Jonatas (35); Filipe (33); 
Eliezer (26). Estes já estão casados. 
Rebeca (28) casa este ano, e Silas 
(25). Os netos, por enquanto, são 
quatro: Duda, Sara, Sofia e Davi. 

Bacharel em Teologia pela 
Faculdade Batista de São Paulo, 
Joel também é Licenciado em 
biologia pela Universidade de 
Machado MG. Por dez anos le-
cionou nos cursos fundamental 
e médio em escolas do Estado 
de São Paulo. 

O ITV - Instituto Transfor-
mando Vidas, atuando na 
evangelização e atendimen-

to de crianças e adolescentes em 
situação de risco e vulnerabilidade 
social no Bairro Colônia Antônio 
Aleixo, em Manaus AM, depois de 
cinco anos de orando para que o 
Senhor mandasse missionários 
para servir de tempo integral, 
estará recebendo, em novembro 
deste 2017, a primeira missionária 
de tempo integral.

Trata-se da missionária Esther 
Amabilia Baldelomar Arias, uma 
jovem Costarricense de 23 anos 
de idade, formada em jornalismo. 
Além de sua língua pátria, o es-
panhol, ela fala o português e o 
inglês. Esther está colocando sua 

Pela graça e bondade de 
Deus, queremos anunciar 
aos Batistas fundamenta-

listas no Brasil a implantação da 

Testemunho não é sinônimo de autobiografia. 
Quando estamos realmente testemunhando, não 
falamos de nós mesmos, mas de Cristo.”
John Stott

Joel Azer - 50 anos de leitura bíblica ininterrupta

Foi ordenado pastor pela Igreja 
Batista Regular de Jardim D’Ávila, 
Osasco SP em 1978. Pastoreou vá-
rias igrejas em Taboão da Serra SP, 
Caçapava SP, Osasco, Vila Boa Vis-
ta em Campinas, Embu das Artes, 
Contagem MG e Igreja Batista da 
Fé em Capão Redondo São Paulo, 
aonde se aposentou, depois de 48 
anos de pastoreio. 

Na área religiosa lecionou Te-
ologia e Evangelismo em três Ins-

titutos Bíblicos, sendo dois Batis-
tas Regulares e um da Convenção 
Batista. Instituto Bíblico em Vila 
Lageado, Osasco e Instituto Bíblico 
em Vila Teixeira, Campinas SP e 
Instituto Bíblico da Igreja Batista da 
Convenção do Ferreira, São Paulo. 

Pr. Joel aposentou-se em 2015. 
Sua residência, nos últimos 26 
anos é no bairro Jd. Santa Tereza, 
Embu das Artes. No momento está 
vivendo mais para a família, mas 

sempre que é convidado para pre-
gar, ele o faz com prazer. Evangeliza 
e distribui folhetos no comércio. Pr. 
Joel sempre faz questão de dizer 
que aprendeu a evangelizar com 
um de seus professores, o saudoso 
missionário Robert Brennan. 

Mas se você prestou atenção 
no título desse breve texto biográ-
fico já deve ter se perguntado qual 
a razão de ser, 50 anos de leitura 
bíblica ininterrupta? Pois bem, é 

que no dia 12 de junho próximo 
passado, Pr. Joel Azer completou 
50 anos de leitura anual da Bíblia, 
de Gênesis a Apocalipse, sem 
nenhuma interrupção. Além de 
ser um exemplo de disciplina em 
relação à Palavra de Deus, serve 
de desafio a todos nós para que 
façamos o mesmo.

Contatos: 
Pr.joelazer@Outlook.com

Palmas, capital de Tocantins tem nova igreja

Igreja Batista da Graça em Pal-
mas, Tocantins.  No dia 16 de 
abril, foi realizado o primeiro 
culto da nova obra, com a pre-

sença de duas famí-
lias.  O missionário 
responsável pela im-
plantação da Igreja 
Batista da Graça é o 
Pr. Kyron W. Horton, 
que juntamente com 
sua esposa Antônia 
e duas filhas, se mu-
daram do estado do 
Pará para o estado 
de Tocantins após 

mos a Deus pelo privilégio de 
começar uma igreja Batista 
Fundamentalista e Indepen-
dente na capital do estado de 
Tocantins, e convidamos a to-
dos que estiverem visitando 
Palmas a conhecerem a igreja.  
Também convidamos a qual-
quer pessoa ou família que es-
teja morando em Palmas, ou 
se mudando para a mesma, e 
ainda procura uma Igreja Ba-
tista Fundamentalista, a vir 
conhecer nossa igreja”.  

O primeiro culto foi realizado 
na casa do irmão Ricardo Souza. 

Os demais cultos aos domingos 
passaram a ser realizados na 
casa do próprio missionário, até 
que no dia 11 de junho de 2017 
a igreja passou a se reunir em 
uma sala de eventos do Hotel 
Casa Grande. 

Orem por este novo ministé-
rio e se quiser qualquer informa-
ção, favor entrar em contato com 
Pr. Kyron pelos telefones: (063) 
99283-3554 (celular da Claro e 
WhatsApp) e (063) 98512-0335 
(Oi). E-mail: amazonhorton@
gmail.com.graceofGod777@
live.com.

vida à disposição do SENHOR para 
trabalhar com as crianças no ITV na 
evangelização, usando como ferra-
mentas o ensino do espanhol, do 
inglês, da música (violão), talentos 
que o Senhor lhe deu e que por 
isso, segundo o seu testemunho, 
ela quer dividir com os menos fa-
vorecidos.

Nós da direção do ITV estamos 
gratos a Deus por essa jovem, e 
por todos que tem orado para 
que esse momento chegasse. 
Orem pela Esther e pelas crian-
ças e adolescentes alcançados 
e atendidos por este ministério. 
Continuem orando por todos no 
ITV, pois as lutas são diárias em 
busca do suprimento de todas as 
necessidades. Orem, especialmen-

te, para que o Senhor mande mais 
obreiros, como a Esther, pois os 
trabalhadores ainda são poucos e 

as necessidades crescem. Outra 
grande necessidade é que se le-
vante um casal de missionários 
através da AMI para trabalhar na 
evangelização e capelania no ITV.

O ITV continua aberto para 
receber também missionários 
voluntários de curto prazo, para 
uma semana, quinze dias, um 
mês, enfim, o tempo que o can-
didato puder dispor para traba-
lhar em prol dos pequeninos.

“E percorria Jesus todas as 
cidades e aldeias, ensinando nas 
sinagogas deles, e pregando o 
evangelho do reino, e curando 
todas as enfermidades e mo-
léstias entre o povo. E, vendo 
as multidões, teve grande com-
paixão delas, porque andavam 

cansadas e desgarradas, como 
ovelhas que não têm pastor. Então, 
disse aos seus discípulos: A seara 
é realmente grande, mas poucos 
os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor 
da seara, que mande ceifeiros para 
a sua seara.” (Mateus 9:35-38).

“Venha fazer parte desta trans-
formação e escolha essa causa pra 
chamar de sua”

Pr. Paulo Arruda
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ITV - Instituto 
Transformando Vidas

Rua Antônio Aleixo, 3 (Antiga 
Rua Dr. João de Paulo)

Bairro Colônia Antonio Aleixo
69008-140 - Manaus AM

ITV recebe a primeira missionária de tempo integral

22 anos de ministério na região 
de Belém.  

Falando ao Jornal de Apoio 
o Pr. Kyron disse: “Agradece-

O casal A família


