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O Festival da Gratidão 
2017 realizado pelos 
jovens da Igreja Ba-

tista Independente de São 
Joaquim da Barra liderada 
pelo Pr. José Mauro Teles, 
no dia 5 de agosto, sob a co-
ordenação de Lucas Ferreira 
da Silva, alcançou mais que 
o dobro de participantes em 
relação ao primeiro festival 
realizado em 2016. Cerca de 

No período de 25 a 27 
de agosto de 2017, 
a Associação Rocha 

Eterna, Ministério em Pri-
sões, realizou uma conferên-
cia comemorativa dos seus 
15 anos de atuação no Brasil. 
Fundada em dezembro de 
2002 pelo missionário esta-
dunidense Bobby Sizemore, 

No período de 16 a 20 
de julho de 2018, a 
CBBN - Comunhão 

Batista Bíblica Nacional es-
tará realizando o XXIV Con-
gresso Batista Bíblico em 
Curitiba PR. O tema será 
“100% Bíblico”, tendo como 
propósito analisar o distan-
ciamento do movimento 

Desde agosto Isra-
el tem lidado com 
mais uma onda de 

terror na cidade santa de 
Jerusalém com o assassi-
nato, de forma traiçoeira e 
covarde, de dois soldados 
israelenses que faziam a se-
gurança na cidade velha de 
Jerusalém (cidade murada) 
na área de acesso ao mon-
te do templo. Essa ação foi 
uma forma retaliação contra 
o projeto de construção do 
templo judaico, no monte 

2º Festival da Gratidão 2017 arrecadou mais de dez mil

420 pessoas vindas de 17 
igrejas, com a presença de 
13 pastores de 14 cidades da 
região: Batatais, Cravinhos, 
Orlândia, Ribeirão Preto, 
Sertãozinho, Altinópolis, São 
Carlos, Araraquara, Serrana, 
Jardinópolis, Ibiraci, São Jo-
aquim da Barra, Barretos, 
marcaram presença.

O evento foi realizado na 
Escola Estadual Pedro Amauri, 

na Rua Goiás, 30, Vila Deien-
no, São Joaquim da Barra SP, 
e este ano a arrecadação de 
R$ 10.260,00 beneficiou duas 
famílias de missionários que 
estão enfrentando a luta con-
tra o câncer: Pr. Ricardo Soares 
de Camargo com sua esposa 
Irani e o Pr. André Luis Moreira 
e sua esposa Marlete. Cada 
família recebeu o valor de R$ 
5.130,00.

 “...Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, 
não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus?” 

(I João 3.17)

do templo. Não podemos 
esquecer que a Segunda 
Intifada (revolta) palestina, 
também conhecida como 
Intifada de Al-Aqsa, se deu 
em 29 de setembro de 2000, 
no dia seguinte após a ca-
minhada de Ariel Sharon 
no Monte do Templo, nas 
cercanias da mesquita de 
Al-Aqsa, em Jerusalém.

Da visita de Ariel Sharon 
para cá, judeus religiosos 
tem subido com certa regu-
laridade, sempre protegidos 

por policiais, ao monte do 
templo para estudos e ora-
ções a favor da reconstrução 
do templo judaico naquele 
local, chamado antigamen-
te na Bíblia de “o SENHOR 
PROVERÁ”, uma das mon-
tanhas da terra de Moriá, 
onde Abraão levou seu filho 
Isaque para ser oferecido 
em sacrifício ao Senhor, que 
na última hora desistiu do 
sacrifício e mencionou que 
era apenas um teste para o 
pai da fé (Gênesis 22).

Entendendo a controvérsia 
sobre o Monte do Templo

Alexandre Dutra
“E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os 
povos; todos os que a carregarem certamente serão despedaçados” Zacarias 12:3a
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100% Bíblico

fundamentalista das dou-
trinas e práticas da fé cristã 
pela influência humanista, 
com vistas a reafirmar a 
fé e resgatar o verdadei-
ro sentido e propósito do 
fundamentalismo bíblico. 
O preletor principal será 
o Pr. José Infante Júnior 
da Primeira Igreja Batista 

Bíblica de Vitória da Con-
quista BA.

O evento será no Hotel 
Bristol Portal do Iguaçu, 
localizado a cinco minutos 
do Aeroporto Internacional 
de Curitiba e os valores para 
inscrição e formas de paga-
mento estão no site www.
cbbn.org.br. 

Curso de Geografia e 
Arqueologia Bíblica em Israel

O nosso próximo Curso 
de Geografia e Arque-
ologia Bíblica, em Is-

rael, será no período de 4 
a 14 de março de 2018. O 
Programa do Curso está no 
site: www.cristoevida.com.

Esse curso é ministrado 
pelo Moriah International 
Center, de Israel, em parce-
ria com a Hebrew University 
of Jerusalem - inclusive nos-
so CERTIFICADO DE CURSO 

é dado por essa prestigiosa 
universidade - umas das me-
lhores do mundo, tendo 9 
professores e pesquisado-
res laureados com o Prê-
mio Nobel. A Universidade 
Hebraica de Jerusalém teve 
entre seus fundadores Al-
bert Einstein.

As aulas de campo, as vi-
sitas aos locais bíblicos, pa-
lestras e estudos são dados 
por renomados professores 

e arqueólogos de Israel. O 
roteiro da viagem comple-
menta os estudos através 
de visitas a museus, cidades 
e locais bíblicos de Israel: 
Jerusalém, Judéia, Galiléia, 
Mar Morto, Monte Hermon, 
entre outros.

Pr. José Nogueira.
Igreja Cristo é Vida

<contato@cristoevida.
com> www.cristoevida.com

Os 15 anos da Associação Rocha 
Eterna Ministério em Prisões

na cidade de Ribeirão Preto, 
a missão tem desenvolvido 
um excelente ministério nas 
prisões em nosso país, com 
trabalho reconhecido tanto 
pelas igrejas quanto pelas 
autoridades prisionais.

A conferência foi reali-
zada na Igreja Batista Espe-
rança em São Paulo, capital, 

liderada pelo Pr. Sérgio 
Moura e contou com 
uma participação média 
de 250 pessoas em cada 
culto, sendo que na sex-
ta-feira a participação foi 
menor. As mensagens 
e testemunho foram 
usadas para abençoar 

a todos. Os preletores fo-
ram: Dr. Ricky Dunsford, Dr. 
Terry Ellis e Kurt Labouve, 
todos dos Estados Unidos. 
Você pode ver os vídeos das 
mensagens no site da Igreja 
Batista Esperança: https://
www.ibe.org.br/

Continua na página 3
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Editorial
e Opinião

Nunca se afaste de seus sonhos, pois se eles se forem, você 
continuará vivendo, mas terá deixado de existir.”
(Charles Chaplin)

Alessandro Monteiro

Esse projeto vem desde o ano 
70 d.C. com a destruição do 
templo de Salomão pelo ge-

neral Tito. Os judeus sobreviven-
tes, seus filhos e os descendentes 
de seus filhos sempre mantiveram 
acesa a chama de se reconstruir 
o templo.

Dois eventos históricos mar-
caram a real possibilidade da re-
construção do templo judaico em 
Jerusalém. O primeiro foi a inde-
pendência de Israel em 1948, com 
o ressurgimento da nação de Israel 
e sua soberania sobre a terra de 
seus antepassados. O segundo foi 
a conquista e libertação da cidade 
de Jerusalém em 1967, com a acla-
mada Guerra dos Seis Dias. Esses 
dois eventos tornaram o sonho 
judaico uma realidade possível.

Desde a inauguração do tem-
plo de Salomão (2 Reis 8) até os 
dias atuais, os judeus fazem suas 
orações voltados para Jerusalém: 
“Toda a oração, toda a súplica, 
que qualquer homem de todo o 
teu povo Israel fizer (…) e esten-
dendo as suas mãos para esta 
casa, Ouve tu então nos céus,” 
(2 Reis 8:38,39a). Suas Sinagogas 
são construídas de tal forma que 
o fiel sempre esteja voltado para 
Jerusalém em suas preces. Apesar 
do templo não existir mais, essa 
prática aponta para o inexorável 
desejo de reconstrução do templo 
judaico em Jerusalém.

Em contraste com essa atitude 
reverente do povo judeu em rela-
ção a Jerusalém, temos a visão dos 
muçulmanos que na realidade pos-

Somos a obra prima do Cria-
dor, a mais perfeita, no en-
tanto a mais complexa. Se 

pudéssemos traçar um gráfico 
de tudo que assumimos diante 
de Deus e do nosso próximo nas 
nossas vidas teríamos um gráfico 
bem feio em alguns pontos. Com 
muitos saltos, furos e quebras. E 
nenhum gráfico seria igual ao ou-
tro, pois assim somos. Uns mais 
descontínuos, outros menos, o 
que é ponto fraco para um pode 

Isso é óbvio! Sabendo que tudo 
acontece no tempo exato de 
Deus, ficar impaciente revela 

que temos falta de fé. A impaciên-
cia é natural no ser humano, mas 
com certeza vivemos um momento 
de predomínio da impaciência. A 
rapidez resultante dos avanços tec-
nológicos contribuem para isso. 
Recentemente lendo um artigo 
sobre paciência em uma revista 
na sala de espera de um consul-
tório médico, o autor disse que 
até na oração, o homem do século 
21 demonstra sua impaciência ao 
orar: “Senhor, dá-me paciência... 
Mas eu quero AGORA!

Todos nós já ouvimos sermões 
sobre a paciência. Ouvimos sobre 
o paciente Jó, e aprendemos com 
Paulo, que a paciência é uma das 
nove virtudes do fruto do Espírito 
(Gl 5.22-23). Em um contexto mais 
amplo das Escrituras, a paciência 
está intimamente ligada à ideia de 
paz no coração. É o mesmo que 
aguardar, sossegado diante da ne-
cessidade, confiando que o Deus 
longânimo age no tempo certo. Es-
tar cheio do Espírito Santo e exalar 
do Seu fruto, é saber esperar com 
paciência provando ter fé, pois o 
crescimento espiritual evidencia-
se no exercício da paciência.

Este ano, desde o seu início, 
tenho sido testado na minha ca-
pacidade de esperar, ter paciência. 
Posso não ter crescido muito na 
prática da fé, mas tem ficado mais 
claro em minha mente o que é “a 
certeza de coisas que se esperam” 
(Hb 11.1), e que “sem fé é impos-
sível agradar a Deus” (Hb 11.6). 
Comecei 2017 assistindo muitos 
dos meus sonhos desmoronarem. 
Eu que sempre afirmei ter planos 
para os próximos cem anos, vi 
ruir a maioria deles, por estarem 
relacionados a uma das maiores 
decepções por que passei na vida. 
Quando eu já estava convencido 
de que o meu grande drama mi-
nisterial fora o ocorrido em 1998, 

não ser para o outro, mas todos 
temos uma indesprezível quanti-
dade deles. 

Uma descontinuidade explicá-
vel, pois não conseguimos amar 
completamente a Deus e o nosso 
próximo. Sim, nosso complexo 
próximo, aquele que Deus usa 
para nos abençoar em algumas 
quebras e o mesmo que escolhe, 
quando mais precisamos dele, des-
qualificar-nos da guerra por definir 
nossos furos e saltos na caminhada 

cristã como descontinui-
dades irremovíveis. Nosso 
próximo, aquele que não 
vemos por tantas vezes 
pois o EU é grande de-
mais e o encobre. Na pior 
das hipóteses, aquele que 
mais precisa de nós quan-
do mais precisamos dele. 

Em meio a toda com-
plexidade que existe em 
nós e no mundo Jesus Cris-
to conseguiu ser contínuo 

em todo e qualquer intervalo, mar-
cando-nos com o único gráfico per-
feito de toda a eternidade. E por 
isso, somos cristãos, e mais, somos 
completos (Cl. 2. 9-10). Sem Ele só 
caminhamos para uma definitiva 
morte já que somos insuficientes 
para remover nossos pontos de 
descontinuidades. 

No intervalo semi-fechado 
[vida, morte) nunca seremos 
contínuos. Quando devemos co-
locar Deus em primeiro lugar e 
nosso próximo em segundo, em 
alguns pontos não assumimos o 
que Deus quer em nós, em ou-
tros não convergimos para onde 
Ele quer, e na maioria deles, con-
vergimos, mas isso difere do que 
assumimos, pois quase que que-
remos para sempre olhar apenas 
para nós. 

Eternamente e continuamente 
bom é Deus, que a cada dia, nos 
permite aprender com nossos pon-
tos de descontinuidade.

Somos cristãos descontínuos, 
mas somos cristãos

O autor é matemático e membro da
 Igreja Batista em Dom Pedro - Manaus - AM

O autor é Pastor Batista, Diretor dos Amigos de Sião, Mestrando em Estudos Judaicos (USP)

suem como seus principais locais 
sagrados Meca e Medina sendo 
que Jerusalém (al-Quds - a santa, 
nome genérico dado a Jerusalém 
pelos árabes) fica em terceiro lugar 
para eles. No monte do templo, 
chamado pelos muçulmanos de 
esplanada das mesquitas onde se 
encontram a mesquita de Al-Aqsa 
e o Domo da Rocha (popularmen-
te conhecida como mesquita de 
Omar). 

Os judeus, por outro lado, não 
tem outra cidade, não têm Varsó-
via, Berlim nem Nova Iorque. Eles 
só tem Jerusalém. Todo muçulma-
no religioso deve fazer suas preces 
voltado para Meca e Medina, o 
que os coloca de costas para Je-
rusalém. Não é de se estranhar 
essa flagrante desconsideração 
sobre Jerusalém, uma vez que no 
Corão, livro sagrado islâmico, a ci-
dade de Jerusalém (ou al-Quds), 
não é mencionada sequer uma 
vez, enquanto na Bíblia Sagrada, 
Jerusalém é mencionada 813 ve-
zes, sem contar os sinônimos. 

Cerca de 80% dos judeus Is-

raelenses acreditam 
que Israel tem o di-
reito de reconstruir 
o templo judaico no 
mesmo lugar onde 
fora construído por 
Salomão e depois 
por Esdras e Zoro-
babel. A principal 
questão que se le-
vanta hoje em dia 
entre os estudiosos 
judeus é: onde teria 

Entendendo a controvérsia 
sobre o Monte do Templo

sido exatamente o local em que 
fora construído o templo? Existe 
pelo menos duas fortes alternati-
vas: a primeira seria exatamente 
onde está o Domo da Rocha, e a 
segunda seria ao lado do Domo 
na direção do Portão Dourado, de 
frente ao Monte das Oliveiras na 
direção do oriente.

Diz-se que o grupo judaico is-
raelense que encabeça o projeto 
popular e religioso do templo, já 
tem reconstruído todos os itens e 
utensílios para o uso do templo, 
desde as roupas especiais dos le-
vitas e sacerdotes às peças para 
os sacrifícios conforme descritos 
em Êxodo 25-31.

O terceiro templo judaico será 
reconstruído, apesar de toda opo-
sição terrorista palestina, para que 
as profecias sobre o anticristo em 
relação ao templo se cumpra: “O 
qual se opõe, e se levanta contra 
tudo o que se chama Deus, ou se 
adora; de sorte que se assentará, 
como Deus, no templo de Deus, 
querendo parecer Deus” (2Tessa-
lonicenses 2:4).

Somos 
impacientes 
por falta de fé

fui engolido pelo grande peixe na 
virada de 2016 para 2017. Neste 
mundo de pecados, sempre pode 
haver algo pior.  

Por seus propósitos, Deus cha-
ma os seus para agirem nos acon-
tecimentos a seu tempo. Talvez 
seja por isso que o Senhor tenha 
me conduzido ao livro do profeta 
Jonas onde tenho aprendido que 
é melhor dar atenção ao que Deus 
quer de nós ao invés do que nós 
queremos de Deus. Apesar das 
perdas e decepções serem gran-
des, Deus é maior e a certeza de 
saber que Ele está no controle tem 
sido a âncora da alma em meio à 
tormenta.

Não estamos impedidos de fa-
zer planos. Aliás devemos fazê-los. 
O que não podemos é acreditar 
que Deus irá chancelar todos eles. 
Para testar nossa paciência, muitas 
vezes ele nos faz arquivar nossos 
planos para darmos uma olhada 
no que ele preparou enquanto 
estávamos nos distanciando dele 
absorvidos pelos nossos projetos.

Israel teve que esperar quatro 
séculos para sair do Egito e qua-
renta anos para entrar na Terra 
Prometida. Jó teve que sofrer uma 
longa espera para que Deus lhe 
restaurasse suas perdas. José, na 
sua longa espera, foi escravo e pre-
sidiário antes de ver concretizados 
os sonhos que lhe foram dados 
por Deus. Deus tem seu tempo e 
nós temos que aprender a confiar 
nele através da prática da espera.

O que você está esperando? Seja 
o que for, não alimente sua ansie-
dade. Deus está de olho em você. 
Ele te olha do alto de sua soberania, 
ciente de toda a situação sem perder 
a proximidade de pai. Ainda que lhe 
pareça que a espera é maior do que 
sua paciência, saiba que Ele vai bater 
o martelo no momento certo.

Antes de levantar-se apres-
sadamente, leia e reflita nestes 
textos: Rm 8.24-25; Tg 5.8-11 e 
Rm 15.5-6. 
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Nosso
Destaque

Na abertura, o jo-
vem Lucas Fer-
reira fez uma 

exposição da situação dos 
missionários que seriam 
beneficiados e contou um 
pouco da história do Festi-
val da Gratidão que nasceu 
num culto de jovens no dia 
21 de maio de 2016 através 
de uma introdução ao livro 
de Samuel. No momento da 
contextualização histórica 
do livro, um tema foi des-
taque: as festas de gratidão 
a Deus, feita pelos Judeus 
naquela época. (Êxodo 
23.14-17). 

A questão levantada foi 
que ainda temos muito a 
agradecer a Deus pelas bên-
çãos e maravilhas que Ele 
tem feito a nós, começando 

Participaram do even-
to, todos os missio-
nários: Agnaldo de 

Araújo Júnior, Maurício Ri-
beiro de Arruda e família, 
João Henrique Nunes Alves, 
todos de Ribeirão Preto SP; 
Jonas Adamascena e famí-
lia, de São Paulo SP; Bruno 
Celestino, de Curitiba PR; 
Reinaldo Batista Mendes 
e família, de Londrina PR. 
Além desses, a conferên-
cia contou com a presença 
de 23 voluntários que tem 
ajudado regularmente nos 
trabalhos.

Esteve presente ao even-
to, o Secretário da Adminis-
tração Penitenciária do Estado 
de São Paulo, Lourival Gomes, 
que parabenizou a Rocha Eter-
na pelos seus 15 anos no Brasil 
e reconheceu o bom trabalho 
e a parceria entre a missão, 
as igrejas e a Secretaria da 
Administração Penitenciária. 
Como gratidão, foram home-
nageados os missionários Pr. 
Maurício e Família e Pr. João 

Quando as pessoas olham para mim, me acham muito 
estranho. Afinal, estou vestido de pele de camelo e 
me alimento de gafanhoto e mel silvestres. De fato, 

muita coisa tem sido diferente em minha vida, a começar 
pelo meu próprio nascimento. Meu pai era sacerdote e 
estava no templo, no seu turno, orando e queimando 
incenso. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, que 
lhe disse: “Zacarias, eu sei que você e Isabel, sua mulher 
são velhos, e que nunca tiveram filhos. Mas vocês terão 
um filho na velhice. Será grande diante do Senhor. Ele 
preparará o caminho do senhor para a chegada do Mes-
sias.” Meu pai, mesmo sendo sacerdote e em momento de 
intercessão a Deus, não acreditou na mensagem do anjo. 
O mensageiro celestial foi se irando contra ele e lhe disse: 
“Eu assisto diante de Deus e fui enviado para dar-te estas 
novas. Como você não acreditou na minha mensagem, eis 
que ficarás mudo até que estas coisas aconteçam.”  Dito e 
feito: Quando meu pai saiu do templo, não conseguia falar. 
Todos entenderam que ele tivera uma visão no santuário.

A vida continuou. Após algum tempo, minha mãe, mi-
lagrosamente, ficou esperando o bebê. No devido tempo, 
eu nasci. A curiosidade foi geral. Vieram as vizinhas, todas 
curiosas, querendo ver o bebê de Isabel. No encontro elas 
perguntaram qual seria o nome do menino. Perguntaram 
se seria Zacarias, o nome do meu pai. Meu pai, que não 
conseguia falar, fez um gesto que não seria Zacarias o 
nome do filho e lhe pediu uma tabuinha para escrever. E 
para a surpresa de todos, escreveu: JOÃO. As mulheres 
ficaram admiradas por que à partir daquele momento, a 
sua língua destravou e ele contou para todos a maravilhosa 
história da minha anunciação. Todos se perguntavam: O 
que virá a ser este menino?

Mas minha infância não teve nada de estranho. Vivi 
no deserto a adolescência e a juventude. Quando me fiz 
homem, veio a mim a palavra do Senhor, e eu me apre-
sentei a meu próprio povo pregando uma mensagem 
de arrependimento. Logo toda a cidade de Jerusalém 
e arredores vieram me ouvir. Os que creram na minha 
mensagem, eu os batizava no rio Jordão. Assim comecei 
a ser chamado de João Batista.

Um dia, enquanto batizava, meu primo veio para que 
eu o batizasse. Fiquei muito sem jeito. Disse: “Eu é que 
devo ser batizado por ti e tu vens a mim?” Ele respondeu: 
“Deixe a formalidade por um pouco, porque me convém 
cumprir toda a justiça.”  Eu admiti. Nós ainda estávamos 
na água quando o Espírito Santo, em forma de pomba, 
veio e pousou sobre a cabeça de Jesus. A seguir, uma voz 
falou do céu: “Este é o meu filho amado, em quem tenho 
prazer.” Naquele instante, descobrir que o Messias, a quem 
anunciava sem conhecer, era meu próprio primo Jesus. 
Nisso, chamei meus discípulos e disse: Este é o cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo.

Com este testemunho, logo meus discípulos me deixa-
ram e seguiram a Jesus. Fiquei praticamente só, mas não 
faz mal, convém que Ele cresça e eu diminua.

Um dia, enquanto pregava, vieram os sacerdotes e 
levitas me entrevistar. Disseram: “Quem és tu e o que 
significa esse movimento religioso? És tu Elias?”  Disse: 
“Não”. “És tu Jeremias?” “Não.”  “És tu o Cristo?” “Não.”  
“Então quem és afinal?”  Confessei: “Eu sou a voz do que 
clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor.”

Preguei em toda parte. Até para o rei, o tetrarca He-
rodes, que gostava de me ouvir. Um dia eu lhe disse à 
queima-roupa: “Não te é licito viver com a mulher de teu 
irmão, Herodes Filipe.” Pronto! Criei um problema. Não 
tanto com o rei, mas com Herodias, a amante do monarca. 
Ela jurou vingança. Tanto fez que o rei ordenou a minha 
prisão, onde estou agora.

Nesse tempo aqui na prisão, tenho sabido que o minis-
tério de Cristo é cada vez mais próspero. Os cegos vêem, 
os coxos saltam, os surdos ouvem...

E eu estou aqui. Nem sei quanto tempo ainda viverei. 
Aliás, hoje é o aniversário de Herodes. Haverá festa no pa-
lácio. O rei vai beber. Salomé, a enteada do rei vai dançar. 
Toda nobreza estará presente. Nestas ocasiões, é costume 
mandar executar as pessoas não gratas ao reino. Quem sabe, 
hoje ainda eu vou morrer. Mas se eu morrer, terá morrido 
o último dos profetas, a voz anunciadora do Reino e do Rei. 

Declare a seus filhos que eles não estão no rodapé de 
sua vida, mas nas páginas centrais da sua história.”
(Augusto Cury)

Monólogo 
- João 
Batista

pela Salvação. Foi aí que sur-
giu a ideia de realizar uma 
festa, a qual foi denomina-
da: Festival da Gratidão. 
Ao definir-se o que fazer, 
uniu-se a ideia do Festival 
da Gratidão com algo que 
tanto toca os jovens, tanto 
em São Joaquim da Barra 
como em toda a região: a 
ajuda missionária.

CULTO
No culto de abertura do 

Festival, o louvor foi condu-
zido pela equipe composta 
por quatro jovens: Sara, 
Amanda, José Otávio e Lu-
cas. Em seguida, o Pr. José 
Mauro Teles procedeu o re-
conhecimento dos presen-
tes e o Pr. Wagner de Barros, 
da Segunda Igreja Batista 

Independente de Ribeirão 
Preto entregou a mensagem 
da Palavra de Deus. 

No final do culto, Lucas 
deu as orientações sobre 
como ocorreriam as fes-
tividades. Assim, ao som 
de hinos cantados ao vivo, 
muita comida sendo vendi-
da para arrecadar parte dos 
fundos: churrasco, caldo de 
mandioca, soja tropeira e 
muitos doces, a comunhão e 
as boas conversas se prolon-
garam até às 22h30, quando 
deu-se o encerramento.

De parabéns os jovens 
da Igreja Batista Indepen-
dente de São Joaquim da 
Barra pelo excelente tra-
balho de organização e 
realização do II Festival da 
Gratidão.

O PRIMEIRO FESTIVAL 
DA GRATIDÃO EM 2016

Em 2016, quando da 
realização do Primeiro 
Festival da Gratidão, que 
teve como preletor, o Pr. 
Fernando César Martins, 
o missionário beneficiado 
foi o Pr Aguinaldo Ferreira 
e sua família, trabalhando 
na Venezuela. Participaram 
as Igrejas de Ribeirão Preto, 
Orlândia, Batatais, Igarapava 
e São Carlos.

 Na ocasião, foi possível 
ultrapassar o avo com as do-
ações. Foram arrecadados 
R$ 3.380,00 com cerca de 
170 participantes.

FESTIVAL DA 
GRATIDÃO 2018

O Festival da Gratidão 
sempre será realizado no 
período de férias, final de 
julho ou início de agosto de 
cada ano. Para 2018 a data 
ainda não foi definida, mas 
será divulgada oportuna-
mente. Para mais informa-
ções entre em contato com 
o Lucas pelo e-mail: lucas-
fersil@dr.com

2º Festival da Gratidão 2017 
arrecadou mais de dez mil

Henrique e Família, por serem 
os primeiros missionários Ro-
cha Eterna, mais o Pr. Agnaldo 
Júnior como Coordenador de 
Evangelismo. 

A atual Diretoria da 
Associação Rocha Eterna 

Ministério em Prisões está 
assim composta: Diretor Na-
cional, João Henrique Nunes 
Alves; Diretor Financeiro, 
Pr. Fernando César Mar-
tins; Diretoria de Conselho, 
Pr. Alexandre de Oliveira; 

Secretário Tesoureiro, Rei-
naldo Batista Mendes. Para 
contato: Caixa Postal 271- 
CEP 14.001-970 - Ribeirão 
Preto SP. Telefone: (16) 
3612-0278, e-mail: minis-
teriorochaeterna@aol.com.

Os 15 anos da Associação Rocha 
Eterna Ministério em Prisões

Continuação da página 1

Continuação da página 1
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Missionária Raylda no MT

É possível ser misericordioso, benigno, paciente, com-
passivo e ter um coração amargurado? Dá para 
ter atitudes que demonstram o fruto do Espírito 

e alimentar, ao mesmo tempo a amargura? Afinal, o que 
vem a ser amargura e como perceber a sua presença em 
nosso coração? 

Em Efésios 4.31,32 a Palavra de Deus nos diz: “Toda 
a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam 
tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes sede 
bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoan-
do-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou 
em Cristo.”

Nós, muitas vezes, temos prazer em guardar rancor. 
Quando alguém nos maltrata, quando somos frustrados 
em nossos objetivos, quando somos traídos ou magoa-
dos, permitimos que a amargura faça morada em nosso 
coração e a alimentamos dia a dia, mesmo que esse 
mal que nos fizeram seja, muitas vezes, não proposital 
e até, em certos casos, imaginários. Algumas vezes a 
amargura surge por conta de nosso próprio pecado, pe-
las consequências advindas de nossa atitude, e ficamos 
enraivecidos com Deus.

Vejamos a situação de Jonas. Frustrado porque a 
cidade de Nínive se convertera e ele não achava justo 
Deus perdoar o pecado daqueles homens maus, embur-
rou, ficou “de mal” de Deus e pediu a morte. “Mas isso 
desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E 
orou ao Senhor, e disse: Ah! Senhor! não foi isso o que 
eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que 
me apressei a fugir para Társis, pois eu sabia que és 
Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande 
em benignidade, e que te arrependes do mal.   Agora, 
ó Senhor, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do 
que viver. Jonas 4.1-3

Nós, como Jonas, achamos que temos o direito de 
sentir amargura. Mas em Hebreus 12.15 lemos: “tendo 
cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e 
de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos per-
turbe, e por ela muitos se contaminem.” Nem mesmo 
uma raiz, porque embora fique embaixo da terra e não 
seja vista, ela cresce, se espalha e muitas vezes, o solo 
ao redor se racha e ela aparece, contaminando tudo ao 
redor. Quando uma pessoa está alimentando amargura, 
pode-se perceber pelos seus olhos, suas expressões, 
seus sorrisos falsos. 

É fácil observar a amargura no rosto dos outros, o 
difícil é reconhecê-la em nós mesmos. Então, faça um 
teste. Algumas coisas ruins nos acontecem, críticas mal-
dosas são feitas, elas nos fazem mal por algum tempo, 
mas conseguimos esquecê-las rapidamente e elas deixam 
de fazer parte de conversas.  No entanto há uma ferida 
em particular, um assunto mal resolvido que aconteceu 
há anos, e você ainda se lembra das palavras ferinas, da 
entonação de voz, dos gestos daquela pessoa e ainda 
aquele fato faz parte de suas conversas. Pronto. Você 
guardou rancor e a amargura se instalou no seu cora-
ção. O problema é que sempre nos concentramos nas 
palavras ou ações do ofensor e nunca em nossa reação 
diante daquele fato. Saiba, minha irmã, não é possível 
guardar raiva, alimentar amargura no coração e ao mesmo 
tempo regozijar-se em louvar ao Senhor.  A solução é o 
perdão em amor, assim como Deus nos amou e perdoou 
nossos pecados em Cristo. “O amor...não se ressente do 
mal” I Co 13. 

A missionária Raylda 
Ferreira dos Santos, da 
MBIB - Missão Batista Inter-
nacional Brasileira, esteve 
durante todo o mês de ju-
lho em visita ao Estado de 
Mato Grosso, oportunidade 
na qual visitou nove igrejas 
da região, sendo que cinco 
delas participam do seu 
sustento. Também teve a 
oportunidade de participar 
do 1º Congresso Regional 
da Chamada da Meia Noi-
te, em Cuiabá, realizado 
na Igreja Batista Indepen-
dente em Araés, o que foi 
de muita edificação para a 
serva do Senhor. Realizou 
na Igreja Batista em Jardim 
Umuarama, sob a direção 
do Pastor Manoel José Nu-
nes, uma EBF - Escola Bíblica 
de Férias, com quatro dias 
de duração. No momento 
missionário da EBF, foi con-
tada a história da própria 
missionária, dividida em 

O missionário Rodney 
Bitencourt e sua família 
segue firme no trabalho do 
Senhor na implantação da 
igreja em Valente BA. Os cul-
tos estão sendo realizados 
em um espaço alugado e 
tem sido uma grande ben-
ção. Possibilita a chegada de 
mais visitantes e conforto 
para os irmãos nos cultos 
realizados de terça, quinta 
e domingo. Continua o disci-
pulado bíblico para os novos 

O missionário Rogério 
Inácio, trabalhando junto 
à etnia Apinajé continua 
avançando, apesar das difi-
culdades e limites. Os meses 
de junho e julho foram bem 
movimentados e abençoa-
dos devido às visitas de ir-
mãos ao campo onde está a 
Família Inácio. Também vol-
taram a trabalhar na recons-
trução de casa na aldeia. A 

Dia dois 
de agosto, a 
Família Sil-
va, Adriano, 
Josi, Hele-
na e Cecilia 
completou o 
primeiro ano 
na Argenti-
na. Adriano 
continua em 

Pr. Messias Israel Berta-
nha, trabalhando no Projeto 
Antioquia em Porto Ferreira 
SP está em oração em busca 
de apoio de mais um obrei-
ro para apoiá-lo. Ele está 
bastante atarefado com os 
trabalhos de melhorias no 
prédio da igreja: acabamento 
da sala para EBD e pintura. 
Em junho, com a colaboração 
dos pastores Davi Whitmore, 
Stephen Elliott e Deo, com 
mais alguns irmãos da Igre-
ja Batista Âncora de Araras, 

Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso 
desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir.”
(Albert Einstein)

Amargura, 
armadilha 
satânica

quatro capítulos, como in-
centivo ao prestígio que se 
deve dar aos missionários 
em nosso País, para a glória 
do Senhor, pois é ele quem 
os comissiona capacita para 
a obra como Senhor da sea-
ra. Raylda, com 33 anos de 
ministério, continua muito 
ativa. Sua base de atuação 
é a região metropolitana 

de Salvador BA, mas está 
sempre saindo em viagens 
para o interior do Esta-
do, ministrando aulas de 
capacitação para profes-
sores de crianças, além 
de realizar Conferências 
Missionárias Infantis , 
Classes de Boa Novas e 
ensino bíblico em escolas 
públicas e creches. Raylda 

coordena uma equipe de 
quatro pessoas. Seu tem-
po de visitação à igrejas 
em Cuiabá e adjacências 
proporcionou o reencon-
tro com senhores e senho-
ras que, quando crianças, 
foram evangelizadas por 
seu intermédio. Oremos 
pelo ministério da nossa 
querida missionária.

na fé, trabalho infantil, visitas 
e cultos nos lares de irmãos 
e pessoas descrentes. Há 
novos desafios para alcan-
çar famílias na zona rural, e 
povoados conhecidos como, 
Barriguda a 4 km e Várzea 
dos Porcos 8 km da cidade. 
O desafio envolve alcançar 
as crianças destes povoados 
e suas famílias. Continuem 
orando pelo povo de Valente 
e de todo o interior baiano. 
Contatos: (75) 98286-8915.

Valente BA
primeira etapa, que é a tro-
ca do telhado de palhas de 
coqueiro por telhas já foi re-
alizada. Agora é necessário a 
última etapa do projeto que 
são as paredes. O ideal seria 
de alvenaria, mas não há re-
cursos. Portanto terá que ser 
feito de barro com cimento. 
Continuem orando pelo Pr. 
Rogério, sua esposa Isis e os 
filhos, Suzana e Calebe.

Aldeia Mariazinha

prematura, chegou forte e 
saudável. O Adriano conti-
nua fazendo o Mestrado e 
está agora está no segundo 
ano. Contatos com Adriano 
Silva podem ser feitos atra-
vés do e-mail: adrianojosi-
silva@gmail.com.

Orem pela missionária e 
seus familiares, filhos e ne-
tos. Para saber mais entre 
em contato com a irmã Elza 
pelo e-mail: missio.elzacan-
dido@hotmail.com.

Pillar Argentina
Projeto Crescer em 
Cristo

foi realizado um mutirão de 
evangelismo nas proximida-
des da igreja e também no 
Bairro Paschoal Salzano onde 
tem um ponto de pregação. 
Resultados certamente se-
rão colhidos. No dia cinco de 
agosto foi realizado um culto 
de ações de graças pelo ani-
versário da irmã Paula Maria 
dos Santos (carinhosamen-
te vó Paula) que completou 
100 anos de idade. Além da 
bênção da sua longevidade, 
o evento contou com a pre-

sença de toda sua família 
para ouvir a Palavra de Deus. 
Pr. Messias e Ivanilde pelo 

Porto Ferreira SP - Projeto Antioquia

e-mail: messiasbertanha@
yahoo.com.br, ou pelo ce-
lular: (19) 99804-6299-vivo.

busca de uma casa em Cam-
pana onde possa começar 
oficialmente os cultos. Deus 
tem abençoado o trabalho 
através do projeto “Fazei 
Discípulos”. No dia 15 de 
agosto, nasceu a Cecilia, 
com 7 meses. Apesar de 

O Projeto 
Crescer em Cris-
to dirigido pela 
missionária Elza 
Alves Cândido 
em Cuiabá MT 
com as crianças 
e senhoras tem 
sido abençoa-
do pelo Senhor. 
Para a missioná-
ria, a chegada do 
novo pastor à igreja (Vitor 
Hugo e sua esposa Ana 
Laura e filha) foi um gran-
de estímulo. Foi renovado 
o desejo e a esperança de 
crescimento desse projeto. 
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A Primeira Igreja Batista 
Bíblica em Novo Gama sob 
a liderança do missionário 
Pr. Geovan, realizou o culto 
em ação e graças pelo 12º 
aniversário da Congregação 
Batista Bíblica em Mont Ser-
rat pertencente a esta igreja 
e que está sob a sua coorde-
nação. O culto foi uma gran-
de benção e estava presente 
também alguns irmãos da 

Este foi o slogan usado 
durante a realização do Pro-
jeto Ide 2017 realizado pela 
Missão Asas de Socorro. Pa-
lavras profundas que nos 
remetem à ordem bíblica: 
“Ide e Fazei discípulos”. Este 
ano a equipe retornou à pe-
quenina cidade de Curuá 
PA. A proposta era forta-
lecer os relacionamentos 
construídos no ano passado 
e alcançar novas pessoas. 
Foram dias bem intensos, 
desde a preparação até o 
retorno dos últimos pro-
jetistas. 167 projetistas de 
diversas cidades formaram 

Os missionários Air-
ton e Talita Oliveira estão 
há mais de dois meses 
em Goiás, devido ao tra-
tamento que Talita tem 
feito em Goiânia. Estão 
morando no Centro de 
Treinamento Missionário 
Shekinah, ajudando a li-
derança, além de desafiar 
os alunos a se envolverem 
na obra missionária. Agora 
é o período de acampa-
mento, onde os alunos 
ficam vinte dias no mato, 
cozinhado no fogão a le-
nha, sem energia, sem 
nenhum contato com 
a cidade. Durante esse 
tempo, eles vão ter aula 
de barco, sobrevivência 
na selva, é uma maneira 
de serem treinados para 

O missioná-
rio, Pr. Valcides 
Xavier Cativo 
fez mais uma 
viagem missio-
nária até o Rio 
Cubate, dentro 
da maior re-
serva indígena 
do Brasil. Teve 
a oportunida-
de de fazer um 
tre inamento 
Bíbl ico para 
vários líderes 
indígenas sob 
o tem “Missões 
- uma ordem 
para todos”. No 

Na última semana do 
mês de agosto, o Seminário 
deu início às aulas do tercei-
ro ano letivo, que irão até o 
final de maio de 2018. Atu-
almente são 20 alunos (11 
que concluíram o primeiro 
ano e 09 que concluíram o 
segundo ano), e 10 profes-
sores (03 brasileiros e 07 ve-
nezuelanos). Devido à crise 
econômica que a Venezuela 
vem enfrentando com uma 
inflação de quase 800% ao 
ano, há necessidade de aju-
da dos irmãos e igrejas bra-
sileiras para a manutenção 
da obra. Até o mês de abril 
deste ano todos os alunos 
recebiam uma oferta de 
uma agencia missionária 
da Irlanda do Norte. Porém 
eles assumiram o compro-
misso de auxiliar apenas por 
um ano. Essa ajuda cessou 
agora. Para este novo ano 

Bom dia! Queria deixar uma carinhosa mensagem na 
sua linha do tempo, mas preferi falar com você aqui, de 
maneira reservada. Se achar que deve, você pode publi-
cá-la. Diz o Salmista: Ensina-nos a contar os nossos dias, 
de tal maneira que alcancemos corações sábios (Sl.90.12). 
Diz também: Faze-me conhecer, SENHOR, o meu fim, e a 
medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto 
sou frágil (Sl.39.4). 

Prezada menina, me permita tratá-la assim, pois ainda 
te vejo como uma menina, aquela mesma meiga menina 
que conheci um dia. Sei que você cresceu, no entanto, 
todos nós continuamos frágeis, necessitando da sabedoria, 
da orientação de Deus para fazermos frente aos desafios 
da vida. Vida que segue e que nas suas muitas esquinas 
vai revelando nossa profunda carência de sermos aceitos, 
respeitados, amados, considerados dignos de fazer parte 
de algo maior do que aquilo que podemos alcançar com 
nossas próprias forças. Vida que segue revelando nossa 
carência de uma presença que venha nos dar segurança. 
Porém, passa ligeiramente o tempo, as oportunidades e 
nos desgastamos numa busca que muitas vezes sabemos 
não estar nos levando a lugar algum. 

O vento que nos embala numa entrega ao acaso co-
meça a cobrar seu preço, começa a deixar marcas, começa 
a despetalar a meiga flor que anseia por mãos sensíveis 
que a cuide. Seus amantes seguem despetalando-a num 
coro de bem-me-quer, mal-me-quer. Quanto mais resistirá 
esse pequeno coração? Ninguém conhece o valor dessa 
meiga criatura e não poderá cuidá-la como aquele que 
deu a vida para que você voltasse aos seus braços. 

Quero te dizer feliz aniversário, mas não sei como 
fazê-lo sem dizer-te que aniversário, tempo que passa, 
só pode terminar em felicidade se tivermos a sabedoria 
para perceber nossa fragilidade e nos entregarmos por 
completo a quem realmente nos ama. A despeito de qual-
quer frustração, rejeição que os ventos da busca de um 
grande amor tenha soprado sobre o teu coração, quero te 
lembrar que você não precisa encontrar um grande amor, 
pois você já é amada, só precisa correr agora mesmo para 
os braços de quem te diz:  “... Com amor eterno te amei, 
também com amorável benignidade te atraí.” Jeremias 
31.3” ...Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo 
morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.” Romanos 
5.8. Seu tempo é agora. Amamos você.

Não se pode criar experiência. 
É preciso passar por ela.”
(Albert Camus)

Uma Mensagem 
Para o Inbox do 
Seu Coração.

uma equipe de muitas 
culturas e um único de-
sejo: Proclamar o Amor 
de Cristo! Cada um teve 
o privilégio de ser instru-
mento de Deus, usado 
para levar o alívio físi-
co, consolo emocional, 
e o mais importante, a 
mensagem bendita da 
salvação a homens, mu-

dimentos de enfermagem 
722; Exames médicos 67; 
Crianças e adolescentes nas 
programações 671; Cortes 
de cabelo 313; Mulheres 
que participaram das ofi-
cinas de artesanatos 21; 

Casas visitadas 227; Pes-
soas abordadas com evan-
gelismo 1040; Pessoas que 
participaram dos estudos 
bíblicos 132; Total de con-
versões 271; Bíblias distri-
buídas 246. 

 “Enquanto indo... Façam discípulos!

o ministério transcultural. 
Airton ficou responsável 
pelo acampamento e au-
las. Orem pela Talita, pois 
semana na passada fez al-
guns exames e foi diagnos-
ticada com uma bactéria 
no estomago, razão das 
fortes dores no estomago. 
Já começou o tratamento 
e está se sentindo melhor. 
Em julho Airton foi ao Acre 
e depois para aldeia junto 
com Samuel e Noaby. Eles 
terminaram o treinamento 
e também vão trabalhar na 
equipe entre os Jaminawa. 
Vão morar na aldeia Kaia-
pucá. Contato pelo e-mail:  
airton.oliveira@mntb.org.
br. Na foto os dois casais: 
Airton e Talita com Samuel 
e Noaby.

Airton e Talita Oliveira

a isso, o lugar ficou fecha-
do para o evangelho. Alguns 
missionários tentaram en-
trar nesse rio a tempos atrás 
e foram impedidos. Agora 
o momento está chegando, 
pois o irmão Rafael se dispôs 
a ir com o missionário Valci-
des para evangelizar.

O lugar para onde vão é 
a comunidade São José de 
Anchieta, bem no final do 
território brasileiro.  Orem 
por mais esse desafio, 
pois no Rio Walpes e seus 
afluentes existem cerca de 
97 comunidades entre vilas 
e aldeias.

Contatos com Pr. Valci-
des Xavier Cativo e sua es-
posa Marly, telefone (92) 
99159-1463 com WhatsApp, 
ou pelo e-mail: valcidescati-
vo@yahoo.com.br.  

Urucará AM

let ivo  há 
necessidade 
de levantar 
ofertas para 
as despe-
sas básicas 
e foi esti-
mando em 
R$ 150,00 
( C e nto  e 
Cinquenta 
reais) por 
aluno e R$ 
300,00 (tre-
zentos reais) 
por profes-
sor. Embora 

Brasil - Venezuela

com os pastores: Fernando 
Lima, e-mail: pastorfer-
nandolimah@gmail.com, 
Whatsapp: +584165856697 
e Eliézer Santos, e-mail elie-
zeregirlene@gmail.com Fa-
cebook: Projeto Brasil-Ve-
nezuela e Whatsapp: (92) 
98218 5513.

Igreja Batista Bíblica em Lu-
nabel. A congregação anfitriã 
bem como os irmãos da Pri-
meira Igreja Batista Bíblica 
em Novo Gama e visitantes 
do bairro de Mont Serrat. 
Foi um tempo de muita co-
munhão com Deus e com os 
irmãos. Havia no evento 120 
pessoas das igrejas, incluin-
do visitantes. O pregador 
deste ano foi Pr. Alexsandro.

Novo Gama GO

lheres, jovens, adolescen-
tes e crianças. Eis o resul-
tado das ações realizadas: 
Atendimentos médicos 631; 
Atendimentos odontológi-
cos 386; Procedimentos 
odontológicos 618; Proce-

a Venezuela esteja no centro 
da atenção do mundo devi-
do a sua crise política e fi-
nanceira, Deus tem suprido 
as necessidades. Continuem 
orando e apoiando. A Vene-
zuela precisa do Evangelho 
da Graça de Deus. Para sa-
ber mais entre em contato 

final dos estudos foi lança-
do o desafio para o alcançar 
outros povos indígenas, e 
Deus moveu o coração do 
Rafael, um homem do povo 
tucano morador do Rio Wal-
pes, o rio mais populoso dos 
afluentes do Rio Negro, e 
também comprovadamen-
te ainda sem o evangelho 
de Cristo. Há muitos anos 
o catolicismo imperou do 
começo ao fim desse rio 
implantando várias escolas, 
inclusive segundo as infor-
mações, obrigando o povo 
a falar o português. Devido 
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Visão
Panorâmica

Os que se amam profundamente, jamais envelhecem; 
podem morrer de velhice, mas morrem jovens.”
(Martinho Lutero)

Para o governo sou mais um contribuinte
Ligo o rádio e me tratam de ouvinte
Vou ao Shopping, lá sou consumidor

Ao assistir à TV tratam-me de telespectador.

Para os políticos sou apenas um eleitor
Em época de política tenho algum valor

Cumpro meu dever como cidadão.
E para eles sou apenas mais um do povão.

Para o jornal sou mais um leitor
Dou aulas no Seminário e chamam-me de professor

No ônibus sou um passageiro
Semelhante a milhares, mais um brasileiro.

Para a faculdade sou estudante
Em nome da Igreja atuo como um militante

O pessoal sabe que sou casado
Pela minha esposa sou um apaixonado.

Para algumas pessoas sou escritor
Brinco de bola com os filhos e sou jogador.

Ando de bicicleta, sou ciclista
Viajo nas férias e viro turista.

Para o Banco sou mais um correntista,
Na via pública, sou um motorista

Compareço à clínica médica e sou paciente
Estaciono na farmácia e sou cliente.

Para a igreja sou pastor,
O ajudante de pedreiro confunde e diz doutor.

Na verdade também sou ovelha
Meus cabelos caem, já me chamaram de pouca-telha.

Para a casa ao lado, sou vizinho
Ás vezes sinto-me frágil como um passarinho

No meu bairro sou mais um morador
Na reunião de pais sou mais um trabalhador.

Para os meus irmãos eu sou mano
Algumas pessoas confundem-me com tal fulano

Para os parentes sou um conterrâneo
Nasci no nordeste, no estado baiano. 

Para a minha esposa sou marido
Meu pai, chama-me filho querido.

Minhas crianças dizem: papai! Com carinho.
Os tios consideram-me como sobrinho.

Quem sou eu? Um grande pecador
Carente, alcançado pelo grande Salvador

Com tantos papéis, haja identidade!
Ainda bem que fui alcançado pela Verdade!

Segundo a Bíblia, para com todos sou devedor 
Para Deus sou amado, apesar de pecador

Para os irmãos da igreja quero ser servidor
Na vida o que importa é ser adorador.

Como deve ser conhecido o cristão?
Gente que traz o amor no coração. 

Como eu gostaria de ser conhecido?
Alguém que tem em Jesus um amigo.

O pastor Vanderley 
Borges, juntamente 
com sua esposa Elda, 

terminaram o trabalho 
missionário através da AMI 
- Associação Missionária In-
dependente na implantação 
da Igreja Batista Sião em 
Goianésia GO. Enviados pelo 
Templo Batista Ebenézer em 
Goiânia - TBE, atualmente 
sob a liderança do Pastor 
José Wilson, a Família Bor-
ges permaneceu na missão 
de junho de 2006 a julho de 
2017. Pr. Vanderley assumiu 
o pastorado da Igreja Batista 
Tradicional em São Roque 
de Minas, na Serra da Ca-
nastra, uma congregação 
da Igreja Batista em Jardim 
Florence, Campinas SP.

Pr. Vanderley investiu 
18 meses visitando igrejas 
para conseguir mantene-
dores para o seu projeto, 
percorrendo vários estados 
brasileiros, passando por 99 
igrejas. A família mudou-se 
para Goianésia no dia 4 de 
janeiro de 2008. A família 
estava completa naquele 
momento: Pr. Vanderley, 
Elda e os filhos, Pedro, Laís 
e Esdras, mais a Kiany, uma 
auxiliar maravilhosa naque-
le início de trabalho. 

Naquela primeira fase COMENTÁRIO RITCHIE
Daniel a Miquéias
Diversos autores

Editora Sã Doutrina
www.sadoutrina.com

Nestes dias conturbados e con-
fusos em que vivemos, quando pa-
rece que a Vinda do Senhor não 
pode tardar, nossa oração é que a 
mensagem do Antigo Testamento, 
tão antiga porém tão atual, possa 

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).

Quem sou eu?
Pr. Edgar Rodrigues Donato

Término do Projeto Goianésia GO

do trabalho, a cidade esta-
va recebendo trabalhado-
res da Construtora Camargo 
Correia, que chegavam para 
construir uma unidade de 
processamento de níquel 
para a empresa Anglo Amé-
rica e, mais de 30 daqueles 
trabalhadores foram alcan-
çados e passaram a congre-
gar. Mas, ao final daquela 
obra da construtora, todos 
se foram.

Na segunda fase, ape-
sar dos poucos recursos fi-
nanceiros, foi adquirido um 
terreno em um bairro novo 
da cidade em 120 parcelas. 
Aos poucos foram levanta-
das as paredes, a cobertura 
e em novembro de 2011, foi 
possível sair do aluguel e ter 
as reuniões no salão cons-
truído.  A princípio muitas 

crianças e aos poucos novas 
pessoas se agregaram.

Na terceira fase, com o 
retorno de Kyani à sua igre-
ja de origem, o casamento 
dos filhos Laís e Pedro, e o 
ingresso de Esdras na fa-
culdade nos EUA, ficaram 
apenas Pr. Vanderley e Elda. 
Com o passar de algum tem-
po, Pr. Bruno César e Laís, 
voltaram para ajudar, e lá 
ficaram até retornarem para 
Formiga MG. Na sequência 
novos parceiros ajudara no 
trabalho: o irmão Cristhian 
Ching, jovem peruano de-
sejoso de aprender o portu-
guês, e, em seguida, a irmã 

Ana Paula que também deu 
grande apoio ao trabalho. 
Nesta agregou o grupo que 
está hoje em Goianésia.

Assim, o trabalho em 
Goianésia, com a saída do 
missionário, terás sequência 
sob a responsabilidade da 
igreja enviadora do missio-
nário, o TBE - Templo Batista 
Ebenézer de Goiânia, sob li-
derança do Pr. José Wilson. 

O novo endereço do Pr. 
Vanderley Borges é: Rua 
Chico Miguel, 30 - Bairro 
Casca Danta em São Roque 
de Minas MG - CEP. 37928-
000. O telefone celular é 
(37) 98840-7834. 

ÁGUAS TRANQUILAS VOL. 1
Editora A Verdade

Vários Autores
www.editoraverdade.com.br

Há mais de 70 anos, as me-
ditações do devocional “Choice 
Gleanings” têm encorajado o 
povo de Deus e ajudado pessoas 
não salvas em muitos países e em 
várias línguas. Além da medita-

1 E 2 SAMUEL 
Comentário Expositivo
Robert B. Chisholm Jr

Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br 

Este comentário de 1 e 2 Sa-
muel sem dúvida será de grande 
auxílio para quem se aplica à pre-
gação e ao ensino das Escrituras, 
além de servir de ferramenta 

ressoar novamente em nossos corações e consciências. 
Que possamos ter o entendimento aberto para compreen-
der tudo que os profetas, nos revelaram acerca do nosso 
amado Salvador, Jesus Cristo. 

indispensável para qualquer estudante diligente da 
Palavra de Deus. Neste volume, Robert B. Chisholm Jr. 
fornece orientação cuidadosamente organizada para 
interpretar, ensinar e ilustrar esses dois valiosos livros 
históricos.

ção o plano de leitura diária orienta o leitor a ler toda a 
Bíblia em um ano! Agora em português, as mensagens 
diárias chegam até nós. Que sejam para a honra do nosso 
Senhor Jesus Cristo e a bênção de todos. O livro tem 370 
páginas e baixo custo.
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Radar 
Geral

Nos dias 4 e 5 de agos-
to as missionárias Ruthie 
Burton (BMMB) e Cláudia 
Ferreira (MAB) deram um 
treinamento em Batatais 
SP, na Igreja Batista Vitória, 
e em Ribeirão Preto SP, na 
Igreja Batista Independente 
do Pq. S. Sebastião, com in-
tuito de formar professores 
para o trabalho no ministé-
rio infantil. O treinamento 
reuniu mais de 60 pessoas, 
representando 10 igrejas, 
somando-se os dois locais 

Acesse www.jornaldea-
poio.com.br e leia, em PDF, 
edições anteriores de um ano 
atrás, do Jornal de Apoio.

A postagem em PDF ini-
cia na edição 129, pois as 
anteriores, de 1 a 128, não 
estão digitalizadas. Será 
necessário fazer a digitali-
zação, o que demanda tem-
po e custo. Este é um dos 
projetos da MBAM - Mis-
são Brasileira de Apoio aos 
Missionários, para divulgar 
informações das igrejas e 
missões, que vai se tornan-
do realidade.

Dentro do projeto, es-

O trabalho em Uberaba 
MG acaba de completar cin-
co anos e continua avançan-
do para a glória do Senhor. 
Já foram colocados os blin-
dex nas janelas e portas do 
salão com apoio do Projeto 
Betel liderado pelo irmão 
José Ramos e Pr. Paulo Ri-
cardo. Pr. Leonilson iniciou 
se ministério fundando a 
igreja em Igarapava SP, ago-
ra está em Uberaba MG e 
já comprou um terreno 
em Delta MG para iniciar a 

Creio que ainda não tive-
mos um período com tantas 
crises e conflitos ocorrendo 
paralelamente como em 
nossos dias. Crise financeira 
e violações dos direitos huma-
nos. Milhares são maltratados, 
torturados e mortos levaram 
à maior onda de imigração na 
Europa. Essa terrível situação 
mundial nos leva a clamar: 
“Venha o Teu Reino!”

Estamos vivendo na épo-
ca do último reino e sabemos: 
a pedra o destruirá! Mas por 

Estão abertas as inscri-
ções para o 14º concurso 
“Pintando o Natal” do Mu-
seu da Bíblia. A SBB - Socie-
dade Bíblica do Brasil (SBB), 
por meio do Museu da Bíblia 
(MuBi), de Barueri SP, abriu 
as inscrições para a 14ª edi-
ção do concurso Pintando 
o Natal. Com o objetivo de 
resgatar e reforçar, entre o 
público infanto juvenil, o 
significado da festa cristã 
mais celebrada em todo o 
mundo, o concurso é divi-
dido em três categorias: 4 
a 6 anos, 7 a 9 anos e 10 a 
12 anos. 

Cada novo amigo que ganhamos no decorrer da vida aperfeiçoa-nos e 
enriquece-nos, não tanto pelo que nos dá, mas pelo que nos revela de nós 
mesmos.” (Miguel de Unamuno)

Sob a liderança e coor-
denação da Igreja Batista 
Maranata Independente de 
Várzea Grande MT, liderada 
pelo Pr. Israel de Oliveira, 
acontecerá nos dia 12 a 15 
de outubro deste 2017, o 
II Acampamento de Jovens 
CVM - Cristo Vive em Mim. 
O tema será “Tempo” ba-
seado em Eclesiastes 3.1; 
“Tudo tem seu tempo de-
terminado, e há tempo para 
todo o propósito debaixo do 
céu.” O preletor, Pr. Maurí-
cio Bulcão da Igreja Batista 
Jordanópolis, São Bernardo 
do Campo SP. Na programa-
ção haverá oficinas sob três 
diferentes temas para os jo-

Treinamento da EBEC - Escola 
Bíblica Evangelizadora de Crianças

do evento.
A EBEC tem em seus ob-

jetivos ensinar como: levar 
o Evangelho as crianças per-
didas; edificar e discipular as 
crianças salvas; e plantar mis-
sões no coração das crianças. 

A metodologia da EBEC, 
desenvolvida pelas missio-
nárias, é um vasto material 
com cânticos, ensinos sobre 
missões, estudos bíblicos, 
recursos de memorização, 
atividades e recreações que 
são trabalhados numa pro-

gramação de 2 horas por 
semana para as crianças. O 
material acompanha tam-
bém fichas de controle das 
classes e certificados.

Já há testemunhos de 
como o treinamento impac-
tou a forma de alcançar e 
ensinar crianças nas igrejas 
participantes.

As missionárias há anos 
tem realizado esses treina-
mentos nas igrejas no Brasil 
e constantemente aperfei-
çoado o material de ensino.

Os dados para contato com as missionárias Cláudia e Ruthie, são:
(85) 99655-5754 / (85) 99658-1587 - whatsapp

claudia.nicia@outlook.com / rutheburton@yahoo.com

A UMBABICRE - União 
das Mulheres Batistas Bíbli-
cas de Campinas e Região 
estará realizando nos dias 
24 a 26 deste novembro de 
2017, O 6º Congresso UM-
BABICRE sob o tema: “O 
amor como estilo de vida”. 
A preletora será a Selma 
Maria Pavan Agnesini, da 
Igreja Batista Independen-

te de Batatais SP. O texto 
base é Colossenses 3.14: 
“Acima de tudo, porém, 
revistam-se do amor que 
é o elo perfeito.” O local é 
o Acampamento Maanaím 
em Campinas SP e os con-
tatos para maiores infor-
mações com Denise Santos 
(19) 99106-6345 e Luzia 
Ditzz (19) 98290-0311. 

vens: 1 - Formação de gru-
pos de louvor, 2 - Missões e 
3 - Finanças à luz da Bíblia.

II Acampamento CVM

enquanto a longanimidade 
e bondade de Deus está re-
tendo o inevitável juízo. Isso 
deve despertar na Igreja um 
profundo anseio, uma expec-
tativa pelo estabelecimento 
do Reino de Paz. 

Vá ao 19º Congresso In-
ternacional sobre a Palavra 
Profética, e ouça sobre as 
possibilidades neste momen-
to de crise que tratará do 
tema “Venha o Teu Reino”.

http://www.chamada.
com.br/congresso.

19º Congresso 
internacional sobre a 
palavra profética
De 18 a 21 de outubro de 2017 em Águas de Lindoia SP

taremos postando todas as 
edições, da seguinte forma: 
assim que uma nova edição 
for publicada, nós postare-
mos a sua capa, mas o con-
teúdo só será disponibiliza-
do depois de doze meses.

Um dos alvos na MBAM 
é tornar TODOS os missioná-
rios das nossas igrejas batis-
tas fundamentalistas conhe-
cidos dos irmãos, tanto os 
que atuam dentro do país 
como no exterior. Portanto, 
se você é missionário envia-
do por uma igreja batista de 
posição fundamentalista en-
tre os batistas independen-

tes, regulares ou bíblicos, 
mande-nos seus dados e 
notícias que queremos di-
vulgar seu ministério.

Queremos também di-
vulgar dados das missões e 
das igrejas, como, data de 
fundação, e outros eventos 
importantes para registro. 

Visite o site www.jor-
naldeapoio.com.br e divul-
gue-o para seus contatos. 
Veja também como você 
pode ajudar na manuten-
ção desse ministério sendo 
um ofertante com valores 
mensais a partir de R$ 20,00 
(Vinte reais).

Jornal de Apoio no mundo virtual 
- www.jornaldeapoio.com.br.

Projeto Uberaba – Delta MG
implantação da 
terceira igreja. O 
terreno em Delta 
ainda está sendo 
pago. No mês 
de julho pastor 
Leonilson e sua 
esposa teve a 
bênção de reali-
zar o casamento 
de sua filha ca-
çula, a Larissa, 
com o jovem 
Ítalo. Contatos pelo e-mail: 
prleonilson@hotmail.com; 

Telefones (34) 3311-1142 e 
99117-9309.

As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas até 
o dia 19 de novembro. Os 
vencedores serão revelados 
em 10 de dezembro, duran-
te as comemorações do Dia 
da Bíblia que acontecerá no 
Centro de Eventos de Barue-
ri - Museu da Bíblia.

Para participar do con-
curso, a criança deverá 
inscrever desenhos que re-
presentem para ela o signi-
ficado do Natal, produzidos 
em papel tamanho A4 (21,0 
x 29,7cm). Os dois primeiros 
colocados de cada categoria 
receberão kits com publi-

cações bíblicas, terão seus 
trabalhos expostos no MuBi 
e publicados na revista A Bí-
blia no Brasil.

Os desenhos podem 
ser entregues no MuBi ou 
enviados pelos Correios 
(Avenida Pastor Sebastião 
Davino dos Reis, 672, Vila 
Porto, Barueri SP - CEP 
06414-007). É necessário 
incluir, junto ao trabalho, 
o nome da criança, idade e 
telefone para contato.

Para mais informações, 
ligue para (11) 4168-6225, 
no ramal 29 ou pelo e-mail: 
museu@sbb.org.br.

14º Concurso “Pintando o Natal” 
do Museu da Bíblia

Turma de Ribeirão Preto

Turma de Batatais

Preletor
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Espaço 
Final

O Pregue a Palavra é 
um ministério que 
investe em líderes 

das igrejas no Brasil e no 
mundo. Promove a reno-
vação do compromisso de 
pregar a Palavra, oferecendo 
capacitação em exposição 
bíblica por meio de cursos, 
congressos, eventos e ou-
tros recursos.

A proposta do Congresso 
Pregue a Palavra é a expo-
sição de um livro da Bíblia, 
que seja relevante para a 

No dia 30 de julho, 
Gabriel, Natalia e 
Ana, em submissão 

à ordem de Jesus Cristo, 
desceram às águas do ba-
tismo. Após o batismo eles 
e também Tiago, que é espo-
so da Ana, foram recebidos 
como membros da Igreja 
Batista Regular de Maringá 
PR, trabalho missionário li-
derado Pr. Claudinei Periles. 
No culto de batismo havia 

No Brasil, mais de 
90% das pesso-
as acreditam na 

existência de Deus e 83% 
delas têm por verdadeira 
a realidade do paraíso. 
Ou seja, os brasileiros 
não apenas creem em 
Deus, como a maioria 
conta compartilhar com 
ele a eternidade. Fica, 
porém, uma dúvida: será 
que essa gente toda sabe 
o que significa buscar a 
Deus? Provavelmente 
não, mas quem lê e medi-
ta no Salmo 34 consegue 
tomar nota de algumas 
das lições de Davi.

De todas as dicas do 
salmista, a que mais ca-
tiva o coração é a do ver-
so 8: “Provem, e vejam 
como o Senhor é bom. 
Como é feliz o homem 
que nele se refugia!” 
Percebeu? Buscar a Deus 
é dele provar. Mas, por 
que provar? Por que o 
homem segundo o co-
ração de Deus não nos 
exortou a simplesmente 
“pensar” ou “lembrar”, 
por exemplo? Por que 
não usou outro exercí-
cio cognitivo qualquer? 
Sei lá… talvez “meditar”, 
“estudar”, “refletir” … 
Por que “provar”?

Quando provamos, 
nós realmente descobri-
mos o sabor, o que, con-
venhamos, é totalmente 
diferente de quando al-
guém descreve para nós 
o seu paladar. Só conhece 
realmente quem provou 
efetivamente. Uma coisa 
é alguém nos dizer como 
é o sabor de uma manga, 
por exemplo, outra bem 
diferente e muito melhor 

Amigo de verdade é aquele que diz o que você precisa 
ouvir, não o que quer ouvir. Ele arrisca a amizade pelo 
seu bem!” (Carlos Hilsdorf)

Prove e veja que 
o Senhor é bom

Pr. Leandro B. Peixoto
é nós mesmos chuparmos 
a manga. Provando-a nós 
a conhecemos melhor, 
nós experimentamos por 
nós mesmos, nós nos de-
liciamos.

Quando provamos, 
nós não ficamos apenas 
na abstração do pensa-
mento, mas concluímos 
que Deus é doce. Além de 
verdadeiramente conhe-
cer, provando, nós sabo-
reamos com prazer, co-
nhecemos e glorificamos 
a Deus, tudo ao mesmo 
tempo. Afinal, como John 
Piper bem definiu, “Deus 
é mais glorificado em nós 
quando nós mais nos sa-
tisfazemos nele”. Por isso 
que devemos prová-lo, 
saboreá-lo, e não apenas 
pensar nele, saber sobre 
ele, falar dele, entender 
ou crer que ele existe. 
Deus precisa ser a nossa 
delícia, o nosso prazer, a 
nossa maior alegria. Deus 
precisa ser provado pe-
las papilas gustativas da 
alma.

Mas, como? Provamos 
a delícia de Deus quando 
ele, pelo Espírito, vem ao 
nosso encontro em sua 
Palavra. Noutro Salmo, 
Davi diz assim: “Quão 
doces são as tuas pa-
lavras ao meu paladar! 
Mais que o mel à minha 
boca” (Sl 119.103). Viu? 
Prove, e veja como o 
Senhor é bom. Como é 
feliz o homem que nele 
se refugia! Como é feliz 
o homem que na Lei do 
Senhor medita de dia e 
de noite. 

Leia a Bíblia e prove 
de Deus. Veja que o Se-
nhor é bom.

Refúgio sobre Rodas - Peroba-AL 

O missionário Peterson 
Matheus Dias nos re-
latou que no último 

acampamento do Refúgio 
houve oito decisões para 
Cristo e diversas recon-
ciliações de irmãos que 
estavam afastados. Várias 
pessoas que vieram eram 
de primeira vez e foi possí-

vel estabelecer contato que 
deverá continuar. Muito do 
que se alcança de vitória no 
trabalho do Refúgio sobre 
Rodas deve-se ao trabalho 
de voluntários. Foram doa-
das 10 cadeiras de rodas no-
vas, três usadas que foram 
reformadas e seis cadeiras 
de banho, mais algumas 

vida dos líderes e que per-
mita ainda sua integração e 
comunhão, durante os dias 
em que se realizam. 

São disponibilizadas 
acomodações no padrão de 
acampamento, com vias pú-
blicas disponíveis e que dão 
acesso livre aos locais. Toda 
a necessidade de alimenta-
ção, incluindo as principais 
refeições e os coffee breaks, 
será atendida por cozinha 
especializada e local próprio 
para todas as refeições, sem 

que haja necessidade de 
deslocamentos.

Local: Campestre Atibaia: 
http://www.campestreati-
baia. com.br/ Rodovia Fernão 
Dias, a 65 km de São Paulo 

Preletores: Phill Smith - 
Mensagens em 2 Coríntios; 
Wilson Porte - Sofrimento 
que Vale a Pena; Antonio 
Mendes - Devocionais.

Workshops: Podemos 
pregar sem o uso das línguas 
originais? - Sidnei Azevedo; 
O sermão temático e o li-

beralismo teológico no 
Brasil - Nelson Galvão; É 
possível a transformação 
sem a aplicação? - André 
Oliveira; “Pastoras” uma 
análise histórica - Wag-
ner Ferreira; Traçando o 
argumento de um texto 
- Daniel Souza.

Investimento: R$ 
250,00 (Duzentos e cin-
quenta reais).

Inscrições: https://
www.eventbrite.com.
br/ e/congresso-pre-

almofadas especiais, tanto 
para os que estiveram no 
acampamento quanto para 
outras pessoas que solicita-
ram e não puderam partici-
par. Foi realizado um bazar 
para distribuição de roupas 
e corte de cabelo gratuito. 
O trabalho local tem corri-
do bem, com novas pessoas 
participando dos cultos. O 
próximo retiro será de 23 a 
27 de novembro. Continuem 
orando e apoiando o traba-
lho da Família Dias em Pero-
ba AL: Peterson, Dani, Elias e 
Sassá. Para oração especial: 
Recuperação plena de Dinal-
va. O Acampamento Refúgio 
Sobre Rodas em Peroba - AL 
é um projeto voltado para 

evangelização e assistência 
com deficientes físicos no 
interior de Pernambuco e 
Alagoas. Trabalha no projeto 
o missionário Peterson Ma-
theus Dias com sua esposa 
Danielle Fernanda Lopes 
Matheus Dias e os filhos, 
Elias Peterson Matheus 
Dias (03/10/2006) e Sama-
ra Peterson Matheus Dias 
(06/10/2009).  

Contatos: Telefone: (82) 
3296-8164 - Celular: 98849-
3992 (OI - WhatsApp) 

E-mail: petmd@uol.
com.br, facebook.com/pe-
terson.matheusdias

Endereço: Loteamento 
Recanto São José, s/n - Pe-
roba - Maragogi / AL

Batismo em Maringá PR
muitos visitantes, amigos e 
parentes dos novos irmãos 
que agregaram à igreja. Foi 
uma excelente oportunidade 
evangelística. O Pr. Claudinei 
comunicou que já registra-
ram a nova igreja que agora 
tornou-se pessoa jurídica 
com o CNPJ. Agora está em 
fase de organização a docu-
mentação do terreno para 
em seguida dar início à cons-
trução até 2018. Para entrar 

em Contato use o e-mail: 
claudineieleneil@gmail.com, 

telefone: (44) 3263-9065 e 
Cel. (44) 99981-4664.

Congresso Pregue a Palavra 2017
Mensagens em 2 Coríntios

De 7 a 10 de novembro - Campestre Atibaia SP

gue-a-palavra- 2017-ti-
ckets-29679102996

Horário de verão de 
Brasília: Início, segunda-
feira (06/11/2017), 18h; 
Encerramento. Sexta-feira 
(10/11/2017), 14h.

Para mais informações, 
estamos à disposição:

Comunicação PIBA: (11) 
4412-6679; E-mail: conta-
to@piba.org.br;

Priscila Slobodticov: 
99457-1723, e-mail: prisci-
la@piba.org.br.

Phil Smith Wilson Porte Antônio Mendes


