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No dia 30 de agosto de 
2017, o IBGE - Insti tu-
to Brasileiro de Geo-

grafi a e Estatí sti ca divulgou 
uma esti mati va de 207.660 
milhões de habitantes 
para a população brasilei-
ra. Para quem se interessa 
pela evangelização do país, 
esse número representa um 
grande desafi o para implan-
tação de novas igrejas a fi m 
de alcançar para Cristo o 
maior número possível de 
pessoas com a mensagem 
do evangelho.

Para a MBAM - Missão 
Brasileira de Apoio aos 
Missionários, divulgar o 
trabalho, as necessidades 
e as possibilidades da obra 
missionária em nosso país 

Nesta edição estamos publicando uma edifi cante en-
trevista com o jovem Esdras Oliveira Borges, que 
terminou de cursar a Universidade nos EUA e um 

estágio missionário na Costa do Marfi m, África. Trata-se de 
um testemunho pessoal da operação de Deus na sua vida. 
Leia a entrevista completa na página 6.

No dia 21 de outubro 
deste 2017, aconte-
cerá na Igreja Bati sta 

Independente de Orlândia, 
Avenida Nove, 1092, a ce-
rimônia de formatura dos 
alunos que parti ciparam dos 
quatro módulos iniciais mi-
nistrados pelo Seminário Ba-
ti sta Caraguá em Orlândia. 

Todos os alunos que 
parti ciparam das aulas e fi -
zeram as provas das quatro 

CONGRESSO 
PREGUE A PALAVRA 2017

A 5ª Conferência Mis-
sionária Atravessando 
Fronteiras, realizada 

pela LVO - Luz e Vida a 
Orientais, em parceria com 
o Seminário LOGOS, acon-
tecerá nos dias 17 a 19 de 
outubro de 2017 na Av. Eng. 
Armando de Arruda Pereira, 
2747 - Jabaquara, São Paulo 
- SP. O telefone do LOGOS é 
(11) 3331-5463

O tema deste ano será: 
“Falemos de Jesus às Na-
ções” e o preletor, Pr. Cal-
vin Clark, representante 
dos missionários da ABWE 
- Association of Baptists 
for World Evangelism para 
a América do Sul. Em cada 
culto, além das pregações, 
será dado espaço de 15 
minutos para testemunhos 
dos missionários que atuam 
em missões transculturais. 
Orem por todos os que 
estão envolvidos: preletor, 

Brasil, mais de 207 milhões de almas!
e no mundo, é a razão da 
existência. Números são 
frios, mas expressam a 
realidade sobre a qual as 
igrejas e agências missio-
nárias podem traçar metas 
e estabelecer estratégias 
que visem aquecer o co-
ração do povo de Deus, a 
quem compete a realiza-
ção da tarefa de alcançar 
o mundo com a mensagem 
de salvação.

Estamos entrando no 
últi mo trimestre de 2017. 
A parti r do mês de outubro, 
como sempre acontece, o 
tempo passa mais rapida-
mente. Logo teremos as 
comemorações de fi nal de 
ano e a virada para 2018. 
O que precisamos fazer em 

8º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE MISSÕES

19º CONGRESSO 
INTERNACIONAL SOBRE 
A PALAVRA PROFÉTICA

CONGRESSO EBR 2017

Quatro eventos para seu crescimento
O Congres-

so Brasileiro de 
Missões será de 
23 a 27 de ou-
tubro de 2017 
em Águas de 
Lindóia, evento 
com enfoque 
missionário re-
alizado a cada 
três anos pela 

AMTB - Associação de Missões Transcul-
turais Brasileiras. Excelente oportunidade 
para conhecer os mais diferentes recursos 
ministeriais. O tema será, “Realidades que 
não Podemos Ignorar.” Um dos preletores 
será Michael Goheen, com o tema “Igreja 
Missional.” Para se inscrever: htt p://www.
amtb.org.br/

De 18 a 21 
de outubro de 
2017 em Águas 
de Lindoia SP, 
acontecerá o 
19º Congresso 
internacional 
sobre a palavra 
proféti ca, sob o 
tema: “Venha o 
teu Reino”. Es-

tamos vivendo na época do últi mo reino e 
sabemos: a pedra o destruirá! Mas por en-
quanto a longanimidade e bondade de Deus 
está retendo o inevitável juízo. Vá ao 19º 
Congresso, e ouça sobre as possibilidades 
neste momento de crise: www.chamada.
com.br/congresso.

No perío-
do de 6 a 10 
de Novembro 
de 2017, em 
Águas de Lin-
doia SP, a Edi-
tora Batista 
Regular estará 
realizando o 
seu congresso 
sob o tema: “A 
nossa glorio-
sa herança”. 
Os preletores 
abordarão as principais doutrinas da Refor-
ma e o convidado especial, Ryan J. Marti n, 
discorrerá sobre os disti nti vos dos bati stas. 
Marti n é Pastor da First Bapti st Church of 
Granite Falls, Minnesota, EUA. Para se ins-
crever: htt p://congressoebr.com.br/

O Congresso 
Pregue a Palavra 
será de 7 a 10 
de novembro no 
Campestre em 
Ati baia SP (htt p://
www.campestre-
ati baia. com.br/). 
O tema será: 
“Mensagens em 
2 Coríntios”. Os 
preletores serão: 
Phill Smith e Wil-
son Porte. Haverá devocionais e workshops. 
Inscrições: htt ps://www.eventbrite.com.
br/ e/congresso-pregue-a-palavra- 2017-ti -
ckets-29679102996. Informações na PIBA: 
(11) 4412-6679; Priscila Slobodti cov: 99457-
1723, e-mail: priscila@piba.org.br.

Esdras Oliveira 
Borges

ENTREVISTA

matérias deverão parti cipar 
do culto e cerimônia de for-
matura que terá início às 20 
horas no sábado, dia 21 de 
outubro. 

Para maiores informa-
ções entre em contato com 
Pr. Carlos Moraes pelos se-
guintes endereços: E-mail: 
jornaldeapoio@yahoo.com.
br, WhatsApp (16) 99192-
1440 ou pelo telefone fi xo 
(16) 3761-0749.

Formatura no 
Seminário Batista 

Caraguá em Orlândia

Atravessando 
Fronteiras

missionários e os organiza-
dores. O alvo é despertar a 
visão missionária, identi fi car 
futuros missionários.

Dia 17 de outubro, sexta 
feira das 19 às 21h30, culto 
de abertura. No dia 18, sá-
bado, das 14 às 17h30, salas 
para apresentação dos mis-
sionários. Das 18h às 18h45, 
jantar e das 19 às 21h30, 
Culto de encerramento. In-
formações pelo WhatsApp 
(011) 99911 5272 com Pr. 
Raul e Graça Nogueira. 

Pr. Raul Nogueira

relação a mis-
sões daqui até 
a virada, é um 
balanço para 
verificarmos, 
cada um de 
nós, se de fato 
cumprimos o 
que nos com-
prometemos 
a fazer deste 
ano de 2017 
em relação à 
obra missioná-
ria. Continua 
na página 3.

Dr. Coleman Pr. Leaf
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Editorial
e Opinião

Se há uma coisa que a pregação evangélica anda fazendo 
é diminuir o tamanho de Deus e aumentado o tamanho 
do homem.” (Paul Washer)

De uns tempos para cá po-
pularizou-se dizer que pre-
cisamos de igrejas relevan-

tes. Igrejas que façam a diferença 
e se tornem atrati vas. Surgiram 
muitas receitas assinadas pelos 
mais variados especialistas que 
normalmente alicerçam suas teses 
mais nas doutrinas da auto ajuda 
do que na Bíblia, gerando igrejas 
amigáveis e acolhedoras. 

Eu também tenho a minha tese 
e quero expô-la aqui em poucas 
palavras. É muito simples, e resu-
me-se em uma palavra: saudável! 
Isso mesmo! Para uma igreja ser 
relevante, ele só precisa ser saudá-
vel. Saudável é ter saúde. No caso 
da igreja, saúde espiritual, bíblica. 
A base está em Atos 2.42-47, e pre-
cisa exatamente dos elementos ali 
conti dos: doutrina dos apóstolos, 
comunhão, oração, temor e reve-
rência, unidade, liberalidade e vida 
simples.

Não é necessário inventar 
nada. Está tudo ali. Perseverar 
na doutrina exige expor-se à Pa-
lavra quando exposta. Nada mais. 
A comunhão e o partir do pão 
andam juntos e resultam da obe-
diência à Palavra, possibilitando 
o exercício dos dons, aceitação, 
mutualidade e perdão, gerando 
um ambiente de amor.

Em seguida vem a oração. 
Nada na igreja pode ser saudável 
sem a oração. Tanto a oração de 
adoração a Deus quanto a oração 
intercessora que busca a bênção 
de Deus para os outros. Oração 
agrada a Deus (Salmo 51.17) e Tia-
go ensina que a oração do crente 
produz resultados (Tiago 5.16). 
Sem perseverança na oração a 
igreja para. 

Se a prática da oração está 
sendo levada a sério, sem dúvida 
algumas o temor e a reverência 
virão como consequência natural. 
A confi ssão de pecados e a ora-
ção nos faz apreciar a soberana 
majestade de Deus, frente a essa 
sociedade corrupta na qual vive-
mos. Resultará em um forte desejo 

O ministério do Heronn e da 
Ana Paula Braiani tem sido 
ricamente abençoado e 

abençoador. Desde maio deste ano 
de 2017 eles estão desvinculados 
da missão Asas de Socorro, mas 
conti nuam envolvidos no minis-
tério da aviação missionária como 
ferramenta de apoio indispensável 
em vários lugares, para implanta-
ção de igrejas. Existem mais de 
35.000 comunidades no estado 
do Amazonas, sendo que 80% não 
tem presença evangélica (fonte: 
Projeto Fronteiras), também foi 
feito um estudo sobre a aviação 

Igreja saudável, 
é relevante

de estar juntos em adoração e no 
exercício dos dons que trará a tão 
sonhada unidade cristã que é um 
polo de atração para os que estão 
de fora. A unidade vai nos fazer 
senti r como um corpo, tendo o 
mesmo amor, o mesmo ânimo e 
o mesmo senti mento (Filipenses 
2.2). 

O passo seguinte, resultante 
do que foi mencionado até aqui, 
será a liberalidade, o prazer de 
reparti r, de investi r no próximo. 
Haverá desapego das coisas e 
maior apego às pessoas. A espi-
ritualidade de um cristão pode 
ser medida pela forma como ele 
lida com os bens materiais. Cren-
te espiritual é dizimista, contri-
bui para missões e sempre está 
preparado para mais uma oferta 
quando surge oportunidade. Ele 
entende perfeitamente a doutrina 
da mordomia. Alguém disse que 
“O dinheiro não pode subir aos 
céus, mas pode realizar coisas 
celesti ais na terra”. 

O produto fi nal será a imita-
ção do modo simples de viver que 
Jesus sempre teve. O Rei dos reis 
e Senhor dos senhores, quando 
homem não ti nha onde reclinar a 
Sua cabeça (Mateus 8.20). Jesus 
quis que seus discípulos fossem 
“simples como as pombas” (Ma-
teus 10.16). A simplicidade é fator 
determinante para a efi ciência da 
Igreja em prol da comunidade. A 
paixão pelas pessoas tem o poder 
de nos tornar simples. 

Assim, sem fórmulas, mas sob 
a infl uência da Palavra de Deus, a 
igreja pode ser relevante por ser 
saudável. 

Em resumo: igreja que perse-
vera na doutrina dos apóstolos, 
na comunhão, no partir pão, e 
nas orações, estando cheia de 
temor, e experimentando a uni-
dade em amor e contribuindo 
com liberalidade, através de 
uma vida simples, certamen-
te há de crescer qualitativa e 
quantitativamente como a Igreja 
primitiva.

Família Braiani e a criação da ALMA
(Alma: Aliança da Aviação Missionária)

missionária e descobriu-se que 80% da força da avia-
ção missionária está em um raio de 300 Km da cidade 
de Manaus, ou seja, quase todos fi cam em uma área 
sendo que poderiam se dividir.

Baseados nisso, nos dias 10 e 11 de agosto foi 
organizado pela Missão do Céu o Primeiro Encontro 
da Aviação Missionária no Brasil, onde estavam pre-
sentes todas missões que trabalham com a aviação 
missionária: Missão Novas Tribos, Asas de Socorro, 
Missão Sal e Luz, Heli-vida, Aliança Esperança, Missão 
do Céu, entre outras pessoas independentes com a 
mesma visão. Nestes dois dias foi unanime a decisão 
de criar a ALMA - Aliança de Aviação Missionária. 
Trata-se de uma aliança entre todas agencias, com 
o propósito de benefi ciar o reino. O casal Braiani 
agradece a Deus pelo privilégio de fazer parte dos 
fundadores dessa organização que certamente trará 
muito apoio à obra missionária em nosso país.

Nesta aliança o Heronn terá como usar sua habili-
dade de mecânica e pilotagem para o reino, habilidade 
essa que o leva adiante, pois acabou de se formar piloto 
privado, faltando apenas completar 200 horas de ex-
periência de voo, que deverá ser concluído até o fi nal 
de 2018, para estar apto a pilotar no Norte do Brasil. 

Heronn e Ana Paula estão com oportunidade de 
voar servindo a Deus na fronteira com o Peru. A base 
fi ca na cidade de Benjamin Constant AM. Neste mês 
de outubro Heronn estará em Benjamin Constant 
a fi m de conhecer o campo e fazer alguns voos de 
reconhecimento da área. 

Na sequência sairão para divulgação, pois preci-
sam levantar sustento para conti nuar voando e ati ngir 
essas 200 horas de voo necessárias. Orem por esse 
casal que entregou a vidas para servir ao Senhor. 
Para entrar em contato: (62) 98225-4144 WhatsApp. 
Nesse meio tempo os missionários estarão servindo 
em diversas ati vidades evangelísti cas.

Ana Paula tem servido através do laboratório de 
prótese dentaria e facial que está de portas abertas 
para atender pastores e missionários de diversas 
missões. Assim como também aqueles que mais 
precisam. Localizado na própria residência do casal, 
eles oferecem a preço de custo, próteses dentárias, 
e a parti r do próximo ano, prótese ocular, auricular, 
areolar, nasal e palpebral.

Orem também por esse trabalho, que tem exigido 
entrega e dedicação da Ana Paula. Ela está concluindo 
o últi mo módulo do curso de prótese facial e seu 
maior desejo é poder oferecer esse atendimento de 

DICAS de Leitura
NOVO ATLAS DA BÍBLIA
Barry J. Beitzel
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br

A mensagem e o en-
redo da Bíblia tratam de 
acontecimentos de uma 
terra específi ca, com ca-
racterísticas geográficas 
também específicas. O 
Novo Atlas da Bíblia é uma 
ferramenta indispensável para quem deseja estu-
dar as Escrituras: realça esses acontecimentos e 
característi cas e revela a inegável infl uência deles 
na narrati va bíblica.

EZEQUIEL
Roger Liebi
Chamada da Meia Noite
www.chamada.com.br 

O que o profeta Eze-
quiel profeti zou, em grande 
parte possui comprovação 
histórica de que de fato 
se cumpriu. Outras estão 
acontecendo diante de nos-
sos olhos! E aquilo que ain-
da se encontra em aberto, 

ou seja, a construção do novo Templo de acordo 
com os planos detalhados por Ezequiel, ainda se 
tornará realidade com precisão divina.

SEXO SEM MÁCULA
Harry Schaumburg
Editora Bati sta Regular
www.editorabati staregu-
lar.com.br 

Em meio ao caos do 
mundo em que vivemos, 
da liberdade que encontra-
mos na Internet, do sexo 
impessoal, do adultério, 
da homossexualidade e 
da insati sfação sexual no 
casamento, Sexo sem mácula convida os leitores 
para um novo ti po de revolução espiritual e sexual. 

entrega e amor aos ribeirinhos e indígenas quando 
esti verem servindo com a aviação missionária e re-
sidindo no Norte do país.



Edgar Donato
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Nosso
Destaque

Começando pelo traba-
lho em nossa igreja lo-
cal, devemos pergun-

tar-nos se agimos de acordo 
com o proposto na virada de 
2016 para 2017. Entrando 
na reta fi nal do ano, devo 
me perguntar se fi z o que 
Deus colocou em meu cora-
ção ou foi mais um ano de 
marasmo roti neiro. O que 
fi z em relação aos que ain-
da não conhecem a Cristo 
como Salvador? A pregação 
do evangelho foi relevante 
nas minhas ati vidades? O 
sustento da obra missioná-
ria através do projeto da 
minha igreja local foi cum-
prido? O que fi z em relação 
aos novos irmãos que pas-
saram a congregar conosco? 
Tenho sido um discipulador? 
Meu trabalho na igreja local 

No dia 23 de Setem-
bro o Pastor Célio 
Bezerra, tomou pos-

se como pastor ti tular da 
Igreja Bati sta Shekinah, em 
Manaus AM, fundada pelo 
Pr. Sebasti ão Marcelice Go-
mes, em fevereiro de 1992. 
Pr. Célio atua na igreja desde 
2011. Natural de Natal, no 
Rio Grande do Norte, o pas-
tor Célio da Cunha Bezerra 
Júnior nasceu no dia 29 de 
maio de 1982. É casado com 
Maressa Laís de Souza Bezer-
ra, desde 27 de novembro 
de 2004, e tem dois fi lhos, 
Davi, que nasceu em Natal, 
atualmente com 7 anos, e 
Artur, nascido em Manaus, 
atualmente com 6 anos.

Antes de começar sua 
história na Igreja Batista 
Shekinah, foi ordenado 
pastor em 22 de outubro 
de 2006, pela Igreja Bati sta 
Missionária de Ponta Ne-
gra, na cidade de Natal. Foi 
pastor da mesma igreja, de 
novembro de 2007 a outu-
bro de 2009. Além disso, 
exerceu a função de profes-
sor no Seminário Teológico 
Evangélico de Natal, no Se-
minário Teológico Poti guar 
e no Centro de Educação 
Integral, de Natal. 

Desde a primeira visita 
a Manaus, em setembro de 
2010, o pastor Célio Bezer-

Há anos, vivo frustrado com 
a situação políti ca do Brasil. 
Os casos de corrupção são 

Conti nuação da Página 1

Dai-me cem homens que nada temam senão o pecado, e 
que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo.” 
(John Wesley)

Brasil, mais de 207 milhões de almas! O reino dos 
homens...

substi tuídos por outros novos e a sangria do dinheiro 
público desviado intermitentemente vai “zuando” a na-
ção. Sinto-me como Habacuque: “Até quando Senhor?”

Diante desse cenário, dias atrás me deti ve no texto : 
“Lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às 
autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a 
fazer tudo o que é bom...”  Como obedecer se as maiores 
autoridades não dão o exemplo, desde o vereador até o 
presidente da república?  Sabe de uma coisa? Comecei 
a pensar na anti ga crise da autoridade. Tudo começou 
no Éden, nossos pais disseram a Deus, “não queremos o 
seu governo, não queremos viver debaixo da sua autori-
dade, pois sabemos cuidar das nossas vidas, queremos 
independência...”  Muito bem! Deu no que deu!

Carregamos esse DNA da rebeldia, pois ainda hoje 
temos muita resistência para submetermos a quaisquer 
autoridades, desde o porteiro do prédio, os pais, o pro-
fessor na escola, o guarda do trânsito, o supervisor no 
trabalho e por aí vai...

Agora entendi quando Jesus disse: “O meu reino não 
é desse mundo”. De fato, o reino desse mundo é o reino 
dos homens, em combinação com o “deus deste século” 
que cegou o entendimento dos incrédulos. Basta uma 
breve análise na História das civilizações e constataremos 
o grande estrago feito por essa humanidade perversa e 
contraditória. E a maldade avança à galope, já prevista 
nos Evangelhos: “A ciência multi plicará e o amor esfriará.”

Algo precisa acontecer em nosso interior a fi m de 
reverter a nossa situação e nos transportar do reino das 
trevas (reino dos homens) para o reino da luz. Acontece 
quando temos o coração mudado pelo Evangelho. Se 
quisermos fazer parte do Reino de Deus é necessário 
sermos os melhores cidadãos enquanto esti vermos aqui 
como forasteiros e peregrinos: “Deem a César o que é de 
César e a Deus o que é de Deus.”  Não dá para almejar o 
Reino celesti al como cidadão de segunda categoria. O que 
é cidadão? Os fi lósofos gregos já diziam: é o habitante da 
cidade (polis) diante dos seus direitos e deveres para com 
seu grupo social.   A ida para o céu não nos permite viver 
na terra de maneira passiva, omissa e indiferente, sem nos 
importarmos com o mundo, a ecologia, a biodiversidade 
e a sustentabilidade do planeta...

Por outro lado, o fato das autoridades serem estabe-
lecidas por Deus, não signifi ca nossa total concordância.  
João Bati sta confrontou Herodes e Daniel exortou Na-
bucodonosor. A democracia é feita com a parti cipação 
popular e há espaço para a discordância. Mas esta deve se 
manifestar de modo pacífi co e respeitoso, como convém 
a cristãos. Não vejo na Bíblia nada contra o povo sair às 
ruas e clamar por justi ça, menos impostos, punição aos 
corruptos, mais transparência com as contas públicas. 

A obediência civil é responsabilidade de cada cristão. 
Não podemos ser anarquistas, baderneiros, parti cipar de 
quebra quebra; não fomos chamados para fazer justi ça 
com as próprias mãos ou promover uma revolução arma-
da...  Até porque se ti rarmos à força todos os deputados 
e senadores e colocarmos outros, dentro de certo tempo 
voltará tudo como era. Cada parti do tem a letra “P” (de 
pecador) ...  Agora, se o governo nos mandar matar, menti r, 
ou cometer qualquer ato imoral, devemos ter a coragem 
para desobedecer. E se chegar ao ponto de negar nosso 
direito de servir a Deus, de criar leis contrárias a Bíblia? 
Nossa resposta: “Antes, importa obedecer a Deus do que 
aos homens.” Atos 5.29. “Toda a autoridade me foi dada 
no céu e na Terra,” disse nosso Amado Jesus.

Ele fez uma aliança conosco, mais do que uma ideologia 
de parti do, de religião, um pacto de Amor. Ele veio para 
revolucionar nossa vida, mudar nossa história e impactar 
nosso mundo através da revolução do amor.

Resumindo: Todo cristão foi convocado para ser um 
cidadão exemplar por causa da Graça que transformou 
sua vida. Não dá para separar sujeição de obediência, 
pois as duas juntas reforçam a importância de fazer o que 
se espera de um bom cidadão. Não dá para viver a vida 
cristã sem um relacionamento correto com o próximo e 
com Deus.

 Tito 3.1

contribuiu para o seu cres-
cimento? Esti ve envolvido 
em algum ministério que 
possa ser lembrado como 
relevante ao fazermos o ba-
lanço deste 2017?

Boa parte dos que fracas-
sam em seus alvos e projetos 
pessoais, costumam transferir 
a culpa para algo ou alguém. 
Neste ano de 2017, o bode 
expiatório certamente será 
a crise. Os que não cumpri-
rem o compromisso fi nancei-
ro nos dízimos e nas ofertas 
missionárias serão maioria. 
Os que não cumprirem metas 
de serviço ministerial dirão 
que, por causa da crise, ti ve-
ram que trabalhar mais para 
manter as despesas, e assim 
por diante.

Pesquisas relevantes 
em vários grupos bati stas, 

inclusive na Convenção 
Bati sta Brasileira que tem 
um setor de acompanha-
mento dos investi mentos 
na obra missionária, dão 
conta de que, apenas 40% 
dos crentes cumprem cem 
por cento seus compromis-
sos fi nanceiros, tanto dos 
dízimos como nas ofertas 
missionárias. É pouco para 
uma obra que deveria ser 
prioritária para todos.

O que devemos fazer, 
cada um de nós, individu-
almente, é procurar mudar 
esses números e aproveitar 
o trimestre que nos resta em 
2017, para mostrar que não 
desisti mos do nosso propó-
sito pessoal e nem da pro-
posta bíblica de pregar o 
Evangelho a toda criatura. 
Se não puder reparar os er-

ros do passado, decida ago-
ra fazer o certo até a virada 
de 2017 para 2018. 

Os números divulgados 
pelo IBGE citados na aber-
tura deste texto, deve desa-
fi ar-nos a um compromisso 
renovado de amar os nossos 
compatriotas, pois não pode-
mos desisti r do Brasil e dos 
brasileiros. Deus quer nos 
usar! Ajoelhe-se e renove 
seu compromisso agora! Va-
mos alcançar esses mais de 
207 milhões de brasileiros e 
os mais de 7,6 bilhões da po-
pulação mundial conforme 
divulgado este ano pela ONU 
através do relatório Perspec-
ti vas da População Mundial: 
Revisão de 2017, divulgado 
pelo DESA - Departamento 
dos Assuntos Econômicos e 
Sociais das Nações Unidas.

Pr. Célio foi empossado em Manaus 
dia 23 de setembro

ra começou a desenvolver 
diversos trabalhos para a 
Igreja Bati sta Shekinah. Che-
gou efeti vamente à capital 
do Amazonas em janeiro de 
2011, junto com sua família. 
Tomou posse logo em feve-
reiro de 2011 como pastor 
da Unijovem Shekinah e ges-
tor do recém-criado CETS, o 
Centro de Educação Teoló-
gica Shekinah. 

Em 2012, pastor Célio 
Bezerra foi designado para 
a reorganização de uma 
congregação da IBS Ma-
naus, localizada no bairro 
Novo Aleixo, zona norte da 
capital amazonense. Em 
2015, retornou para a igreja 
central para trabalhar na or-
ganização dos ministérios e 
coordenar um novo projeto 
evangelísti co, o EPC - Encon-
tro Pessoal com Cristo. Em 
março de 2017, foi desig-
nado como pastor adjunto, 
auxiliando na direção geral 
da Igreja Bati sta Shekinah.

Célio Bezerra é formado 
em Licenciatura Plena em 
Pedagogia pela Universida-
de Federal do Rio Grande 
do Norte e em Teologia pelo 
Seminário Teológico Evangé-
lico de Natal. Tem especia-
lização na Escola Superior 
de Teologia, de São Leopol-
do, no Rio Grande do Sul. 
É Mestre em Ciências das 

Religiões, pela Faculdade 
Unida, de Vitória, no Espí-
rito Santo, e atualmente é 
Mestrando em “Divindade”, 

pela Faculdade Internacio-
nal de Teologia Reformada, 
com sede na Virgínia, nos 
Estados Unidos. 

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).
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Folhas de outono. Os últi mos raios de sol brilham sobre os 
campos ceifados. Pensati vo, seguro uma folha colorida 
de plátano em minha mão. Caminho pelas folhas secas 

do chão. Sinto falta das plantações ondulantes de cereais – o 
amarelo vivo das fl ores dos campos de colza, o zumbido das 
abelhas à luz do Sol. Em breve os trajes cinza-pretos do inverno 
cobrirão o alegre colorido. Isso desperta um pouco de melan-
colia, de tristeza. Logo se repeti rá: preparar os cobertores! 
Ligar o aquecedor! Acostumar-se aos dias sombrios!

Nessas épocas o inimigo dispõe de alta conjuntura. Quando 
lá fora está enevoado e turvo, a alma rapidamente entra em 
baixa. O Diabo agora tem promoções especiais de óculos es-
curos. Com frequência você verifi ca a pulsação da sua alma e 
olha para as ondas revoltas das circunstâncias. E rapidamente 
a pessoa sente estar em pesadas lutas espirituais, a exemplo 
de Elias: “Eu sou o único que restou...” (1Reis 18.22).

Talvez o lugar ao seu lado tenha fi cado vazio? Os fi lhos já 
saíram do ninho aconchegante e alçaram voo próprio? Ficou 
tudo quieto ao seu redor? Então as suas orações agora possuem 
valor incalculável. Em pensamentos você acompanha os seus 
amados e espera que eles andem no caminho correto com o 
Senhor Jesus. Tenha a fi rme esperança de que suas orações 
não são em vão e que, ao fi nal, o Senhor Jesus será vencedor.

Ou o outono tomou conta do seu interior? Então lembre 
sua alma que você não está só, nem abandonado! Que o 
Senhor Jesus está ao seu lado e segura a sua mão. Que o 
onipotente Deus dirige cada passo de sua vida e lhe envolve 
amorosamente. Que ele o segue e mantém os olhos atentos 
sobre você. Que os eternos braços dele estão estendidos para 
evitar que você possa cair. Esses pensamentos não são um 
óti mo consolo para você?

Ou o Diabo está sussurrando ao seu ouvido que justamente 
você não é alvo da graça de Deus? Pode ser que alguma falha 
pretenda lhe negar a liberdade de chegar diante do trono da 
graça? É possível que, em seus momentos de refl exão a sós, 
você se compare com outros mais dotados e bem-sucedidos 
e assim fi ca desanimado?

Por que você fi ca moendo e desgastando sua alma com 
esses ímpios “pensamentos de outono”, apenas porque suas 
forças são limitadas e não consegue administrar sua vida 
coti diana? Apenas porque alguma difi culdade de ordem fí -
sica lhe impõe alguma limitação e que seu caminho alterou 
completamente em relação àquilo que você havia planejado?

Qual é o espelho em que você se contempla? Você vê 
somente rugas em seu rosto, ao invés de reconhecer os sinais 
da graça de Deus em sua vida? Ah, que o sopro divino possa 
afastar efeti vamente os seus pensamentos obscuros! Não, 
você não foi esquecido pelo seu Salvador. Nosso Pai celesti al 
uti liza a fi gura de uma mãe para nos mostrar com quanto amor 
ele cuida e trata de nós. Observe com quanta dedicação uma 
mãe se debruça sobre seu fi lhinho. Com quanto carinho ela o 
embala em seus braços. Ela entende completamente as fraldas 
recheadas e o cheiro característi co. Ela nunca fi ca contrariada 
quando, ao alimentar a criança, alguma coisa passa ao lado 
da sua boquinha.

Lembro-me dos nossos fi lhos. Na boca, o creme de ce-
noura; ao redor da boca, os rastros do incansável esforço em 
acertar a pequena entrada de acesso para o alimento. Ao 
invés de engolir o creme diligentemente, os pirralhos alegres 
faziam borbulhar bolhas de creme. Às vezes as boquinhas se 
assemelhavam a um tubo de spray. Os restos da comida fi ca-
vam espalhados em nossos óculos ou no avental. No entanto, 
nosso Pai celesti al presenteou os pais com amor e paciência. 
E é justamente essa fi gura que ele uti liza para nos mostrar o 
quanto nos ama. Ele diz: “Embora ela possa esquecê-lo, eu 
não me esquecerei de você!” (Isaías 49.15b). Assim, não há 
nada mais desmoti vador e destruidor do que admiti r ideias 
como: o Senhor se esqueceu de mim, me “excluiu” – me pôs 
de lado – me ti rou do tráfego.

Na Bíblia lemos de corajosos homens de Deus que, após vence-
rem duras batalhas, fi cavam totalmente amolecidos e suspiravam: 
“Agora o Senhor me abandonou!”. Não há nada mais enganoso e 
suti l do que esta menti ra. Um fi lho de Deus é e permanece eterna-
mente sendo um fi lho do Pai celeste. Ele ama plenamente – divina e 
perfeitamente. Não, você não está solitário, nem abandonado. Seu 
Salvador não o perde de vista. Você está guardado como se fosse 
a menina dos seus olhos. Por acaso você guardaria um diamante 
junto aos utensílios de limpeza? Acomodaria as suas economias no 
container de lixo? Um vendedor ambulante certamente cuidaria 
melhor de suas preciosidades. Tudo o que for valioso na verdade 
merece toda nossa atenção.

Por isso, tome conta de sua alma e não dê espaço para 
pensamentos que o Senhor Jesus não aceita! E se mesmo assim 
o carrossel das ideias girar na direção errada? O desânimo 
nunca vem de Deus. Volte a prati car “exercícios mati nais” com 
sua alma e lembre-a pela manhã das maravilhosas promessas 
de seu Salvador! Não esqueça: você é uma parte indispensável 
do plano de salvação de Deus, pois a sua vida é uma prova 
da graça divina!

O Projeto Tríplice Fron-
teira, sob a liderança do mis-
sionário Pr. Lorenzo L. Tipo 
fundador da Igreja Bati sta 
Bíblica Jireh acaba de com-
pletar 11 anos. O prédio atu-
al está com 75 pessoas em 
algumas reuniões para um 
salão que tem lugar para 80. 
O alvo agora é ampliar o lo-
cal, e para esta ampliação há 
um custo de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais). Orem 
por isso. Toda quarta e quin-
ta-feira conti nua o Insti tuto 
Bíblico realizando o treina-

Depois de quatro anos e 
meio de ministério, temos 
uma congregação na sua 
maioria fi el, disposta a servir 
a Deus, uns aos outros e ao 
“mundo”. Temos visto a con-
solidação rumo ao propósito 
de se tornar uma igreja in-
dependente. Estamos nos 
dedicando à doutrina, co-
munhão, oração, isso tem 
nos capacitados a enxergar 
a necessidade dos que ainda 
vivem em trevas, por isso, 
temos dedicado 10% de nos-
sas entradas para o sustento 
atualmente de três missio-
nários. Além da voluntarie-
dade mediante o mover de 
Deus em nós na contribui-
ção com o “Projeto Nee-
mias”, a construção do tem-
plo já está 70% concluído, 
graças à provisão de Deus 

O missionário Pr. 
Marcus Vinícius, junta-
mente com sua esposa 
Ana e o pequeno Ben-
jamin estão vibrando de 
alegria com a chegada 
do mais novo membro 
da família: o Mathias 
Vinicius, que nasceu no 
dia 5 de agosto de 2017. 
Mas em meio a essa ale-
gria há a preocupação 
com o procedimento 
cirúrgico do Pr. Marcus 
Vinícius. Na implantação 
da igreja em Farroupi-

Estamos muito anima-
dos com o trabalho com as 
crianças do bairro da nossa 
igreja. Várias delas já tem to-
mado decisões e tem se fi r-
mado, mas é triste ver a si-
tuação de muitas delas, pois 
com as famílias em franga-
lhos elas têm passado por 
várias necessidades. Desde 
alimentação até a educação. 
Temos nos esforçado para 
ajudá-las e sei que todo 
esforço vale a pena. O tra-
balho de discipulado tam-
bém tem sido uma grande 
benção, pois tem ajudado 
algumas famílias a se fi rma-
rem na igreja. Alguns que já 
receberam o estudo bíblico 
têm adotado outros, e com 

Nos últi mos seis meses 
o missionário Pr. Daniel 
Rodrigo teve que compar-
tilhar muitos pedidos de 
oração devido às lutas em 
Jaboti cabal SP.  Lutas com 
relação à saúde dos pais, e 
na família. Depois de muita 
luta, seu pais acabou fale-
cendo no dia 10 de agosto. 
Mas mesmos no meio desse 
vale os irmãos viram o agir 
de Deus na igreja em Jabo-
ti cabal. No mês de julho, 
na renovação da Promessa 
de Fé, conseguiram man-

Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se 
em Deus, e os seus gigantes tropeçarão.”
(Max Lucado)

Maravilhosa promessa
Manfred Paul

“... eu não me esquecerei de você!” (Isaías 49.15).

Cobija - Tríplice Fronteira

mento de obreiros para su-
prir as demandas do campo. 
Também os dois trabalhos 
de congregação em Buyuyo 
estão progredindo, mas há 
um custo muito alto para 
as visitas àquele campo. 
Há necessidade de obreiros 
bem preparados no próprio 
campo para evitar muitas 
viagens. Conti nuem orando 
pelo trabalho missionário na 
tríplice fronteira, que agora 

faz parte do Concilio Bauti s-
ta Maranatha de Bolívia em 
Cochabamba. Nos dias 15 
a 17 de setembro, o Pr. Ál-
varo Augusto Pavan esteve 
ministrando um curso em 
Cobija, Bolívia, em apoio 
ao projeto missionário na 
Tríplice Fronteira, na Igre-
ja Bati sta Bíblica Jireh nas 
dependências do Acampa-
mento Monte Moriah, sob a 
liderança do Pr. Lorenzo Lau-

ra Tipo. Foi o primeiro mó-
dulo do MICLATINO sobre o 
Treinamento de Pastores e 
Líderes para a metodologia 
dos pequenos grupos. Cinco 
igrejas estavam representa-
das nas aulas, totalizando 
seis pastores e 56 membros 
das igrejas. O próximo mó-
dulo será nos dias 20 a 22 
de abril de 2018. Contatos 
pelo e-mail: misioneroloren-
zolaura@hotmail.com.

Família Teixeira
através de muitos irmãos 
e igrejas que abraçaram a 
causa junto conosco. Todas 
esses acontecimentos forta-
lecem nossa fé e confi rma 
que tudo é possível ao que 
crê. Conseguimos comprar 
a caixa de som portáti l para 
cultos na igreja e nos lares; 
temos três famílias fazendo 
estudos bíblicos, reunião de 
pequenos grupos na casa 
dos irmãos, treinamento 
para professores de EBD, e 
muito mais. Somos missio-
nários em tempo integral 
e nosso alvo como família 
é cumprir o chamado de 
Deus para nossas vidas. No 
amor de Cristo David, Cati , 
Caio e Diego. Contato: David 
Teixeira (91) 98216-8800 - 
E-mail: david_oamado@
hotmail.com.

tento da família. Contatos: 
Rua Ziraldo Prezzi,282 - Bair-
ro Imigrante - Farroupilha 
RS - CEP: 95180-000. Tele-
fones: (54) 98427-0328 (OI), 
98130-4776 (TIM) e 8122-
4140 (WhatsApp). E-mail: 
marcus-carol@hotmail.
com. Facebook: @Carol-
MarcusBenjaminMathias.

Projeto Farroupilha RS

Projeto Batatais
isso tenho ganhado 
mais ajudantes nes-
sa obra tão extensa. 
No início de agosto 
entregamos algumas 
carti nhas e convites 
aos quarenta e dois 
policiais militares da 
nossa cidade. Foram 

Jaboticabal SP

ter os missionários ado-
tados. Nesse ano o tema 
foi “Missões locais, nossa 
Jerusalém”, com a ênfase 
na mordomia cristã, evan-
gelização, dízimos e de-
senvolvimento dos dons. 
Orem pelo crescimento 
dos novos convertidos e 
por um batismo próximo, 
e pela construção do tem-
plo. Orem pelo Pr. Daniel, 
pela Vanessa e pela Danie-
la. Para manter-se infor-
mado visite: http:jaboti-
cabaman.blogspot.com.

cartas confeccionadas pe-
las crianças, adolescentes, 
jovens e adultos da igreja. 
Foi um momento de grande 
emoção quando eu e minha 
esposa entregamos as carti -
nhas para eles com um con-
vite com os horários das pro-
gramações da igreja. Orem 
por quatro jovens de nossa 
igreja que são vocacionados 
para o ministério: Ícaro, Álef, 
Eriel e Gabriel. Ícaro já está no 
seminário, os outros três es-
tarão ingressando no próximo 
ano. Dois deles já são casados 
Álef e Gabriel. Eriel é solteiro 
e o Ícaro estará casando com 
minha fi lha Priscila no fi nal 
deste ano. Pr. Almir Nunes, 
Helena e Priscila.

lha, conti nuam os estudos, 
discipulados para os novos 
irmãos. Conti nua a necessi-
dade de preparação de um 
lugar mais adequado para 
os cultos. A melhor opção 
é mesmo o fechamento da 
garagem da residência do 
missionário. Continuem 
orando, também, pelo sus-

Álvaro e Lorenzo
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A UJUBRE - União das Ju-
ventudes Bati stas Regulares 
de São Paulo, que existe para 
ajudar as juventudes e pro-
vocar a formação do caráter 
de Cristo, estará realizando 
o ACAMPAJUBRE 2017, sob 
o tema: VIDA LOKA basea-
do em Lc 12.20. Nesta 12ª 
Edição do ACAMPAJUBRE 
os parti cipantes serão im-
pactados com a visão de 
D-S para a vida! Quem vai 
trazer as mensagens será o 
Pr. Davi Santos da IBR Castro 
Alves. O investi mento é de 
R$180,00 para os 3 dias que 
te dá o direito à alimentação 
e estadia.

O local do evento é o 
Acampamento Betel (www.
acampamentobetel.com). 

Logo depois do nas-
cimento do André Filho, 
terceiro filho do casal de 
missionários, Pr. André e 
Marlete, foi detectado um 
câncer na mãe. De início, 
apenas muitas perguntas e 
questionamentos, pois era 
difícil entender. Mas hoje, 
com o passar dos meses, 
o casal tem testemunha-
do que o Senhor tem lhes 
dado grandes lições para 
suas vidas, principalmente 
a difícil lição de realmente 
confiar no Senhor. O que 
não tem faltado é consolo. 
Em sua última carta, o casal 
disse que uma das grandes 
lições que estão apreen-
dendo é sobre o funciona-
mento do Corpo de Cristo 
na convivência com a igreja 
da qual fazem parte, a Igre-
ja Batista Independente de 
Serrana SP. Mas também 
o carinho e atenção de 
irmãos de igrejas de di-

Pr. Francisco 
Cosmo da Silva 
Neto juntamen-
te com sua es-
posa Sulamita, 
missionários em 
Caxias do Sul RS, 
estiveram em 
viagem ao Ceará 
no período de 23 
de agosto a 18 de 
setembro para 
divulgação do 
trabalho e busca 
de parcerias para 
sustento. Durante 

Servindo em Ma-
puto, Moçambique, a 
missionária Rosangela 
da Silva Feitosa esteve 
no Brasil até cinco de 
outubro prestando re-
latórios. Iniciou em Rio 
Branco AC, apresentan-
do-se em nove igrejas: 
IBR Shalom, Pr. Brilhan-
te; IBR Manancial, Pr. 
Valdemir; Primeira IBR 
de Epitaciolândia, Pr. 
Ramiro; Primeira IBR de 
Rio Branco, Pr. Ernandes; 
IBR Israel, Pr. Edson Per-
genti no; IBR Jerusalém, 
Pr. Edson Albuquerque; 
IBR Universitário, Pr. 
Francivaldo; IBR Ema-

O trabalho de implan-
tação da igreja em Cocos 
BA, através do missionário 
Deusvânio e família, tem 
produzido bons resultados. 
Pessoas novas estão sendo 
agregadas. O grande passo 
agora será a compra de um 
terreno para a construção 
do templo. Orem pelo irmão 
Vandeikson e a sua esposa 
Gislene, frutos do trabalho 
em Cocos. Eles estão cur-
sando o SEIBIM de Franca 
SP, curso à distância. Esses 
irmaõs entendem ser vo-
cacionados por Deus para 
o ministério. Quem sabe 
serão os líderes que vão 
suceder o missionário?  Há 

Deus não consulta seu passado pra decidir seu 
futuro.”
(Mike Murdock)

Decisões 
sobre a 
Educação do 
seu Filho

Recentemente escrevi sobre educação domiciliar, que está 
crescendo em parte pela difi culdade em achar escolas 
em muitas cidades do Brasil que comparti lhem valores 

de pais cristãos. Precisamos orar pela decisão futura do STF 
sobre se educar seus fi lhos em casa é um direito consti tucional. 
Conheço famílias que prati cam isto muito bem, fornecendo uma 
educação excelente para seus fi lhos e ao mesmo tempo contro-
lando melhor as principais infl uências que os fi lhos recebem na 
idade em que são mais vulneráveis. Também conheço famílias 
que deram uma educação inconsistente e fraca em casa. Não 
é algo que funciona bem para todos. Mas, independente se 
você for a favor ou contra, creio que todos podem concordar 
com o dever de orar para que seja protegida a liberdade dos 
pais em decidir o que é melhor para seus fi lhos. Para vocês que 
optam por colocar seus fi lhos em uma escola, está na hora das 
matrículas e esta não é uma decisão para ser tomada irrefl eti -
damente. Precisam investi gar bem antes de decidir pois seus 
fi lhos passarão muito tempo sob sua infl uência. Se o objeti vo 
principal das escolas fosse ensinar a ler, escrever e somar, como 
muitos pais imaginam, não seria tão preocupante. A verdade é 
que muitas escolas estão sendo instrumentos de doutrinação, 
incitando a criança a aceitar e até defender ideias e ideologias 
contrárias à Palavra de Deus, estão encorajando jovens e crian-
ças a experimentarem coisas que trarão cicatrizes na vida e em 
muitos casos atacando a fé cristã com ensinamentos humanís-
ti cos e evolucionistas. Todo pai deve se envolver na escola do 
seu fi lho ao ponto de saber o que está sendo ensinado e falar 
quando algo fere suas convicções, pois você pode conseguir 
trabalhos alternati vos em muitos casos e, no mínimo, precisa 
saber para combater os ensinamentos errados. Considere uma 
escola cristã, mas cuidado, pois o nome nem sempre signifi ca 
o que é. Muitos são cristãos apenas de nome. Uma escola cris-
tocêntrica procura transmiti r conhecimento e valores com um 
embasamento bíblico em cada matéria. Tudo passa pelo fi ltro 
purifi cador da Palavra de Deus. É maravilhoso poder estudar 
a grandeza do nosso Criador nas aulas de ciências ou estudar 
para aprender com os erros e sucessos do passado na história, 
ler exemplos literários que edifi cam e ter professores que não 
apenas ensinam a Bíblia mas vivem um exemplo da vida Cristã. 
Não há escola perfeita, mas se achar uma escola que procura 
ser cristocêntrica em sua cidade, faça o possível para apoiá-la. 
Lembre-se que o barato pode sair caro e vale a pena investi r 
no que for melhor. Ao procurar uma boa escola cristã, pergunte 
sobre os objeti vos, a fi losofi a, os professores, como a fi losofi a 
infl uencia o material didáti co e o ensino, e peça para visitar 
uma sala. Deus manda aos pais quanto aos fi lhos “... criai-os na 
doutrina e admoestação do Senhor” (Ef 6.4, ACF). Ele também 
fala: “E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, 
que a todos dá liberalmente...” (Tg 1.5, ACF).

No próximo arti go vamos mostrar o que Deus está fazendo 
em ternos de material didáti co na educação fundamentada 

nos princípios da Bíblia para escolas cristocêntricas.
www.fundamentocristao.com.br ou ligue para (62) 3954-0061.

Família Moreira
versos lugares, tanto os 
mais conhecidos quanto 
os que nem mesmo os co-
nheceram pessoalmente. 
Deus tem usado muitos. 
Atualmente a situação da 
Marlete é a seguinte: ela 
tem câncer de mama com 
metástases nos ovários e 
nos ossos. Nos ovários já 
foi feito a cirurgia de reti-
rada, e graças a Deus deu 
tudo certo. Sobre as me-
tástases óssea, ela fez uma 
seção de radioterapia, onde 
diminuiu bastante as dores 
nas costas, e em breve fará 
mais uma seção. Ela toma 
também um medicamento 
injetável a cada três meses 
para conter o progresso da 
metástase óssea, e ainda a 
quimioterapia por compri-
midos diários. Os médicos 
dizem que esse ti po de cân-
cer não tem cura, porém, 
há tratamento, e é este que 
ela está fazendo. Neste mês 

de outubro 
ela fará no-
v a m e n t e 
uma bateria 
de exames 
para ver se o 
tratamento 
está reagin-
do de forma 
e s p e r a d a 
contendo o 
p r o g r e s s o 
da doença. 
Conti nuemos 
orando, pois 
Deus sabe o 
que faz e nós 
sabemos que 

gação do seu projeto, no 
aguardo da direção de 
Deus quanto ao retorno 
ao campo missionário. O 
momento é de espera e 
oração e a Família Moreira 
conta com seu apoio. Con-
tatos pelo WhatsApp (68) 
9952-8854, e-mail: andre-
mar01@hotmail.com. 

Visita ao Ceará

na apresentou o projeto e 
pregou nas igrejas: Bíblica 
de Pavuna, Bati sta de Nova 
Metrópole, Primeira Igreja 
Bati sta de Mestre Antonio. 
Realizou culto evangelísti -
co em Patacas e em casas 
de seus familiares. Foi um 
tempo de rever os irmãos 
e abraçar muitos dos fi lhos 
na fé e visitar as igrejas que 
fundou no Ceará, antes de 
ir para o Rio Grande do Sul. 
O casal retornou a Caxias do 
Sul no dia 18 de setembro.

Uberaba MG

WhatsApp: + 258 84 614 
3334; (34) 98416-9071 (Cla-
ro) e Skype: missrofeitosa

E-mail: missrosangela-
feitosa@gmail.com; Blog: 
missrosangelafeitosa.blogs-
pot.com e o Facebook: ht-
tps://www.facebook.com/
missrosangelafeitosa.

Projeto Cocos BA
um lote que mede 16 x 22 
metros e pode servir para 
a construção da igreja. Está 
à venda por R$ 40.000,00 
à vista. Mas a nova igreja 
tem apenas R$ 5.000,00. 
Pr. Deusvânio sonha com a 
possibilidade de 35 igrejas, 
ou irmãos dispostos a con-
tribuir cada um, com uma 
única oferta de R$ 1.000,00 
(mil reais), o alvo seria al-
cançado. O desafio está 
lançado. Contato com Pr. 
Deusvânio, a esposa Kelly, 
e os filhos, Daniel e André 
pelo telefone e WhatsA-
pp: (77) 9169-5979 ou 
pelo e-mail: deusvanio@
hotmail.com. 

Acampajubre 2017

Inscreva-se o mais rápido 
possível, pois as vagas são 
limitadas: www.ujubre.com.
br. Durante o ano há vários 
eventos: English Camp, 
Kids Camp, Teen Camp, 
Apoio ao Grupo Shekiná, 
Acampamento de família, 
Acampamento de Jovens, 
Treinamentos. Telefones: 
(11) 2773-5988 e (11) 4111-
1487.

esse período visitaram vá-
rias igrejas dando relatório 
e apresentando o projeto 
para a Serra Gaúcha. Nos 
dias 2 e 3 de setembro re-
alizou um treinamento de 
evangelismo na Igreja Ba-
ti sta Fundamentalista em 
Henrique Jorge. Na mesma 
igreja realizou uma Con-
ferência Missionária nos 
dias 16 e 17 com o tema: 
“Marcando a nossa geração 
com a consciência do reino 
de Deus”. Em cada sema-

nuel, Pr. Antônio Widson 
e IBR do Aviário, Pr. Emídio 
Viana. Rosângela percorreu 
10 cidades em dois meses 
e retornou a Uberaba MG, 
onde fez tratamento de 
saúde de uma pneumonia 
contraída nesse período 
de viagens. Para contatos: 

Ele opera milagres. Milagres 
são para causas impossí-
veis aos homens. Quanto 
ao André Filho está bem. 
Tem se tornado a alegria 
da Duda e da Ester, as 
duas filhas do casal. Na 
espera, Pr. André está 
ajudando em sua igreja 
local e fazendo a divul-
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Visão
Panorâmica

“Porque, embora andando na 
carne, não militamos segundo a 
carne. Porque as armas da nossa 
milícia não são carnais, e sim po-

Esdras Oliveira Borges, for-
mado em missões transcul-
turais pela Bob Jones Uni-

versity, em Greenville, Carolina 
do Sul. Fez estágio missionário 
durante onze semanas na Costa 
do Marfi m, África, com apoio dos 
missionários Steve e Gayle King, e 
BMM (Bapti st Mid Mission).

Jornal de Apoio: Você fez um 
estágio na Costa do Marfi m em 
exigência do seu curso na facul-
dade. Como foi sua experiência 
naquele país?

Esdras: O estágio era meu 
últi mo trabalho da faculdade. A 
exigência era de oito semanas e 
eu decidi fazer dez, mas quando 
cheguei lá quis prolongar um pou-
co e acabei fi cando onze semanas. 
Uma experiência muito positi va 
no relacionamento com o povo 
marfi nense e com os missionários. 
Pelo fato de saber a língua franca 
marfi nense, pude conversar com 
as pessoas, me virar sozinho e ex-
perimentar um pouco da vida do 
povo. Isso me permiti u a aprender 
com eles e me proporcionou inú-
meras oportunidades de compar-
ti lhar o amor de Cristo. Pude ver 
a beleza e diversidade natural do 
conti nente africano. Me lembro 
do meu primeiro voo sobre o país. 
A vista das matas e do mar é linda! 
Quando fui ao oeste, nos vilarejos, 
encontrei as frutas mais saboro-
sas que já comi. A hospitalidade 
deles também é exemplar! Estou 
muito grato a Deus pela oportu-
nidade que ti ve de visitar a Costa 
do Marfi m.

Jornal de Apoio: Porque es-
colheu a Costa do Marfi m?

Esdras: Quando meu orien-
tador acadêmico me perguntou 
onde eu queria fazer meu estágio, 
ele me deu a liberdade de esco-
lher qualquer país no mundo, 
exceto o Brasil e os EUA. A lista 
era enorme! Eu queria ir para um 
país onde eu falasse a língua, e se 
possível o francês que aprendi nos 
últi mos três anos. Começamos 
olhando na França e os países 
francófonos da África. O possível 
mentor que contactamos na Fran-
ça não estava disponível. Quando 
recebemos a resposta dele, eu 
já queria ir para a África mesmo. 
Foi aí que achamos o missionário 
Steve King. Meu orientador e eu 
não o conhecíamos pessoalmen-
te, mas através da BMM pudemos 
organizar um estágio com ele. 

na Costa do Marfi m, estou dando 
aulas gratuitas de música na igre-
ja. No momento tenho mais de 
dez alunos. Vou dar aula de EBD 
em uma das classes e discipular 
as crianças e jovens. Além disso, 
estou planejando algumas ati vi-
dades de diversão e de serviço 
comunitário com um fi m evan-
gelísti co.

Jornal de Apoio: Você preten-
de retornar para a faculdade, qual 
é o seu objeti vo para o futuro?

Esdras: Quando saí de Gre-
enville, em maio, eu planejava 
voltar para lá em agosto a fi m 
de começar o Mestrado em se-
tembro. Pela graça de Deus eu 
ti nha recebido uma proposta de 
emprego no Campus e uma bolsa 
parcial de estudos. O emprego 
não é nada tão glamoroso, eu iria 
retornar a trabalhar de faxineiro 
como fi z nos dois primeiros anos 
de faculdade. Mas, sou grato a 
Deus pela oportunidade que Ele 
me ofereceu de conti nuar meus 
estudos. Por questões de visto, 
não pude retornar agora. Pela 
graça de Deus, espero resolver 
os papéis necessários para co-
meçar o Mestrado em janeiro 
de 2018. Vou fazer um Mestrado 
em estudos teológicos com uma 
concentração em línguas Bíblicas 
e linguísti ca. No momento, eu sin-
to uma grande necessidade de 
estudar a Bíblia mais a fundo e co-
nhecer a Palavra de Deus de forma 
ínti ma. Eu desejo estudar grego 
e hebraico porque línguas é algo 
que gosto e tenho mais facilidade. 
Creio que no futuro esse conhe-
cimento me possibilite a servir a 
igreja de Cristo. Quanto aos meus 
objeti vos futuros, tenho o desejo 
de me envolver em Missões de 
alguma forma. Por enquanto a 
ideia de ir a um país estrangei-
ro é só um desejo, mas se Deus 
me direcionar dessa forma, eu 
voltaria para o Brasil depois do 
Mestrado e ganharia um pouco 
de experiência aqui antes de ir 
para o campo missionário. Uma 
das coisas que aprendi na Costa 
do Marfi m é que a complexidade 
de um ministério é muito maior 
em um contexto transcultural do 
que em nossa própria cultura. Por 
isso, desejo preparar-me bem e 
acumular ferramentas que me 
permiti rão a fazer discípulos que 
conheçam a Bíblia e que possam 
fazer a diferença para o reino de 
Cristo.

Jornal de Apoio: Gostaria de 
deixar uma mensagem para os 
jovens?

Esdras: Eu tenho uma mensa-
gem curta, mas antes eu gostaria 
de comparti lhar um resumo da 
minha história. Como muitos jo-
vens em nossas igrejas, eu cresci 
em um lar cristão em contato com 
a Bíblia. Mas, desde muito cedo, 
eu fugia de Deus. Não queria Deus 
porque eu queria seguir meu 
próprio caminho. Pra mim isso 
era “não ser pastor”. Na minha 
adolescência, eu sonhava em se-
guir uma carreira musical e tocar 
em uma orquestra um dia. Hoje 
eu entendo que isso não iria dar 
certo e há algo melhor pra mim. 
Depois de muitos anos de angús-

ti a debaixo de convicção divina 
da minha rebelião, eu fi nalmen-
te depositei minha fé em Jesus 
Cristo. Eu ti nha quase dezenove 
anos de idade. “E agora, o que é 
que eu faço?”, me perguntei na-
quele momento. Como um jovem 
crente, eu estava disposto a fazer 
a vontade de Deus, seja lá o que 
for. Eu sei que conhecer a vontade 
de Deus não é fácil. Eu sei que 
nós jovens temos uma difi culda-
de enorme nessa área. Se eu não 
creio em revelações extra bíblicas, 
como é que vou saber a vontade 
específi ca de Deus para a minha 
vida? Foi com isso na cabeça que 
fui a um acampamento de jovens, 
um mês após minha conversão. 
Eu voltei de lá com uma certeza: 
eu tenho que conhecer melhor a 
Bíblia. Então, quando voltei para 
casa abri um processo de matrí-
cula em um curso online em uma 
faculdade bíblica da Califórnia. 
Fiz algumas matérias online, mas 
poucos meses depois Deus me 
abençoou com uma bolsa de es-
tudos na Universidade Bob Jones. 
Olhando para trás, vejo que essa 
foi uma boa decisão e não tenho 
dúvida de que foi a vontade de 
Deus para mim. Hoje, estou longe 
de ser um crente perfeito. Eu luto 
com o pecado diariamente. Mas, 
quando refl ito na minha vida cris-
tã, dentre os altos e baixos, vejo 
um crescimento na minha seme-
lhança de Cristo. Eu digo isso para 
desafi ar você que lê esta entrevis-
ta com algumas coisas. Primei-
ramente, se você se encontra na 
mesma situação que eu antes da 
minha conversão, busque ajuda e 
arrependa-se dos seus pecados. 
Muito frequentemente, alguém 
cresce um uma boa igreja sem 
nunca conhecer a Deus, mas sa-
tanás quer te enganar dizendo 
que você é o único. Ele quer te 
envergonhar. Mas, humilhe-se 
lembrando que Jesus disse que 
aos humildes pertence o Reino 
dos Céus (Mt. 5:4). Em segundo 
lugar, não tenha medo de consa-
grar-se a Deus. Isso é o melhor pra 
sua vida. Use seus dons e talentos 
para o avanço da obra de Deus. 
As igrejas e organizações cristãs 
precisam de designer gráfi cos, 
escritores, marqueteiros, admi-
nistradores, médicos, denti stas, 
arti stas, etc. Não tenha medo 
de buscar o melhoramento de 
seus talentos, mas disponha-os 
ao serviço de Deus. Em último 
lugar, gaste tempo lendo, es-
tudando e meditando na Pala-
vra de Deus. Estude de forma 
profunda. Use os recursos que 
temos em abundância para nos 
ajudar a compreender a Bíblia. 
Desenvolva o hábito de ler bons 
livros teológicos. Eu gostaria de 
lançar um desafio nesse senti-
do: estude a Bíblia como se você 
tivesse que explicá-la a alguém 
que não conhece nada da Bíblia. 
Estude cada livro buscando en-
tender sua mensagem central 
e como ele se relaciona com a 
narrativa Bíblica. Com isso você 
aprenderá muito sobre o cará-
ter de Deus e assim crescerá 
em devoção a Ele. Esse tipo de 
leitura levará uma vida toda, 
mas será bem gratificante! Que 
Deus te abençoe.

O aconselhamento bíblico deve ir ao centro de nossos 
problemas e ao centro da solução de Deus, o que sempre 
significa ir à cruz.” (John Piper)

Será que sou 
salvo mesmo?

derosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós 
sofi smas e toda alti vez que se levante contra o conhe-
cimento de Deus, e levando cati vo todo pensamento à 
obediência de Cristo” (2 Co. 10: 3 a 5). 

São muitos os salvos que travam uma batalha na 
mente: Será que sou salvo mesmo? Não estranhe 
se sofi smas bombardearem sua mente. A questão 

da salvação é um deles.  Sofi sma é algo irreal que parece 
real. São argumentos falsos. Imaginamos ou pensamos 
algo terrível e passamos a viver aquilo como se fosse real. 
E não são poucos os que sofrem com sofi smas, e, dentre 
eles, o “será que sou salvo?! São crentes, mas não sabem 
como lidar com tal situação afl iti va. 

Aqui vão duas considerações à refl exão dos que pa-
decem sob o peso da culpa:

1. O que fazer diante do questi onamento da fé? For-
mule perguntas a si próprio: Terei coragem de abandonar 
a vida cristã e mergulhar no pecado? Sinto prazer no que 
Deus condena? Gosto de sati sfazer o apeti te carnal? Há 
prazer ou coragem para ver fi lmes, novelas, sites por-
nográfi cos ou ler revistas de aventuras sexuais? Deixo 
o trabalho de Deus para ir a cinema, estádios, baladas, 
fazer compras no supermercado, lavar o carro ou, quem 
sabe, dar preferência àquele “jogão” do campeonato? 
Certamente se sati sfazendo com tais coisas, a vida cristã 
não está clara e aquilo que parece sofi sma, infelizmente 
aos que assim procedem pode ser falta de salvação. 

Os salvos, todavia, são os que sofrem com os pen-
samentos sofi smáti cos. Salomão deixou bem claro que 
o não salvo tá nem aí para o viver santo, e sendo assim 
zombam do pecado (Pv 14:9). Os tais ainda não nasceram 
de novo. Até podem ter nascido na igreja, mas “falam 
como Jacó, e exalam o cheiro de Esaú”.

Sofi smas na vida de salvos são oriundos de pensamentos 
psicossomáti cos, os mesmos que levaram o salmista a dizer: 
“isto é enfermidade minha” (Sl 77:10). Sofre só em pensar 
que não é salvo. Não estamos livres de tais pensamentos, 
todavia são eles que muitas vezes nos dão a visão da nossa 
fraqueza e a certeza de que Jesus obedeceu em nosso lugar 
e, assim sendo, tudo foi consumado. Não há sofi sma que 
nos separe do amor de Cristo, mas não há mesmo!

2. O fruto de quem é nascido do Espírito. Agarra-se 
ao tudo foi consumado. Reconhecem a própria fraqueza, 
sabendo que “em nossa carne não habita bem algum”; mas 
em contraparti da desejam ardentemente o distanciamento 
do pecado. Este anseio é nato nos salvo, mas não impedem 
pensamentos indesejáveis. E quando estes surgem muitos 
pensam que não são salvos. Foi a luta paulina!

Algo que devemos lembrar sempre e com muita gra-
ti dão é o fato de que Jesus foi perfeito em tudo o que 
fracassamos, como escreveu alguém. Pura Graça! É isso 
que nos incita à “viver de modo digno do Senhor e para 
o seu inteiro agrado” (Cl 1:10)! 

Em suma, o salvo é aquele publicano que vive olhando 
para dentro de si e não agosta do que vê. É aí que se vê o 
crente que quer mais de Deus em sua vida. Sofre quando 
lembra dos pecados de outrora. Às vezes se vê desencorajado 
achando que não há crescimento em sua vida. É uma exce-
lente oportunidade de olhar para o Calvário e ver o quanto 
somos amados e preciosos! É o constante “olhando para 
Cristo” que faz do fraco um forte. Brota no quarto secreto 
o anseio de imitar a Jesus (Mt 6:6). Sofi smas virão, mas 
são somente argumentos falsos e nada mais. Podem servir 
como instrumentos para um uma presença mais constante 
no quarto secreto, o que já é um bendito despertamento. 

Muitos são os exemplos bíblicos de vidas que sofreram 
sofi smas nas afl ições. Um deles foi João Bati sta. Preso e es-
perando a execução ouviu sobre as obras que Jesus fazia. “Es 
tu o que havia de vir ou esperaremos outro”? (Mt 11:3,11).  
O sofi sma é visível na pergunta de João! E olhe, não houve 
entre os nascidos de mulher alguém com João! Sofi smas 
maltratam, mas foram aniquilados pela cruz. Paulo deixa 
bem claro a vitória sobre os argumentos falsos (sofi smas) 
que intentam ameaçar a nossa paz. Diz ele: 

Sofi sma algum pode separar o salvo do amor de Jesus 
Cristo!  E então, quer saber se é salvo? Creio que a esta 
altura já o sabe!

Entrevista 
ram alunos muito dedicados e um 
deles, o Fiacre, aprendeu a tocar 
piano seguindo cifras. Hoje ele 
está tocando na igreja e às vezes 
nos sábados ele me liga pelo Mes-
senger para ti rar algumas dúvidas 
sobre as músicas de domingo. Ou-
tro serviço que prestei às igrejas 
e missionários foi a afi nação e 
manutenção de cinco pianos. Na 
minha ida aos vilarejos no oeste 
ti ve minha primeira oportunidade 
de pregar. O Pr. Williams organi-
zou uma parti da de futebol ao ar 
livre, me escalou para jogar no 
ti me de solteiros e para pregar o 
evangelho no fi nal. Quando che-
guei no campo ele estava com um 
microfone na mão anunciando 
para a vizinhança que um brasi-
leiro legíti mo iria jogar em uma 
das equipes. Com isso juntaram 
mais de cem pessoas para assisti r 
ao jogo e a pregação ao fi nal. No 
domingo, preguei na igreja do Pr. 
Williams e durante a semana pas-
sei nas outras igrejinhas vizinhas. 
Quando voltei para San-Pédro ti ve 
várias outras oportunidades de 
pregar na igrejas em Jules-Ferry 
e em Sotref. Ao fi m, o missionário 
Steve me pediu para interpretar 
para o técnico Neal Ring durante 
as ofi cinas anuais de basquete. A 
grande maioria dos jovens parti -
cipantes são muçulmanos, mas 
eles estavam dispostos a ouvir o 
evangelho antes ou depois das 
ofi cinas. Um jovem que foi pelo 
quarto ano consecuti vo, se con-
verteu este ano. Nos anos pas-
sados ele demonstrava interesse 
pelo ensino Bíblico e o trabalho 
de quatro anos de evangelismo 
resultou em sua conversão.

Jornal de Apoio: Cite algu-
ma curiosidade ou difi culdade 
encontrada.

Esdras: Eu tenho várias curio-
sidades, mas vou citar só uma. 
Os marfi nenses amam futebol. 
Consequentemente, eles amam 
o Brasil. Eu via camisas do Brasil 
por toda a parte. Pelo menos duas 
vezes, ouvi alguém dizer estas exa-
tas palavras: “Le Brèsil est mon 
pays de rêve!”. Que signifi ca: “O 
Brasil é o meu país dos sonhos”. 
Logo quando cheguei no aeropor-
to me chamaram de Le Brèsilien 
(o brasileiro). Mas, depois recebi 
vários outros “tí tulos” ou apeli-
dos semelhantes. Por exemplo: 
monsieur le blanc (seu branco), 
kwi pu (pele branca em Yacoubá), 
chinois (chinês, porque as crianças 

Jornal de Apoio: Lá você 
atuou em quais cidades? Que 
ti po de trabalho foi desenvolvido?

Esdras: Fiquei a maior parte 
do tempo em San-Pédro. Também 
visitei o oeste, as redondezas de 
Danané. O objeti vo do estágio 
era o aprendizado transcultural e 
ministerial. Meu orientador reco-
menda seus estagiários a assumir 
a posição de aprendiz no país es-
trangeiro. Então, sempre quando 
ti ve a oportunidade de parti cipar 
de uma reunião de líderes cristãos 
marfi nenses eu o fazia. Mas, cer-
tamente vi necessidades lá que 
eu podia suprir. Por exemplo, a 
igreja em Sotref (um bairro de 
San-Pédro) não tinha nenhum 
músico. Então, dei aula de violão 
e piano para dois rapazes. Eles fo-

achavam que era um dos chine-
ses trabalhando na construção da 
rodovia perto da casa deles), le 
baoulet (Baoulet é a maior etnia 
do país. Ela acabou virando minha 
etnia adotada), monsieur banane 
(seu banana. Eu gostei tanto das 
bananas do oeste que eu não 
conseguia resisti -las). Esta lista 
não é nada exausti va, mas como 
você pode ver, quem for lá deve 
prepare-se para ganhar uma co-
leção de apelidos.

Jornal de Apoio: No momento 
você vai passar seis meses no Bra-
sil. Você desenvolverá algum mi-
nistério aqui durante este período?

Esdras: Sim. Eu já estou rea-
lizando algum trabalho na igreja 
em São Roque de Minas. Como fi z 
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Radar
Geral

Nos dias 22 a 24 de 
setembro, no Parque Jeri-
vá, entre Barreiras e Luis 
Eduardo Magalhães BA, 
aconteceu o Encontro de 
Homens das Igrejas Bati s-
tas Bíblicas da Região do 
Piauí, Bahia e Goiás. O en-
contro teve como preletor, 

No dia dois de novem-
bro de 2017, acontecerá a 
Conferência Regional de Ho-
mens Bati stas Regulares na 
Igreja Bati sta Fundamental 
em Catalão GO, sob a lide-
rança do Pr. Glauco Esdras 
P. Maciel. O preletor será o 
Pr. John Swedberg, da Igre-
ja Bati sta do Caminho em 
São José do Rio Preto SP. O 
valor de investi mento por 
pessoa será de R$ 35,00, 
incluso café da manhã, al-
moço em churrascaria e 
um café da tarde. Os par- No dia 23 de setem-

bro próximo passado foi 
realizado na Igreja Bati sta 
Independente de Batatais 
SP, sob a liderança do Pr. 
Mauro Regis da Silva, mais 
um Integração de Jovens 
Batistas. Participou do 
evento 15 igrejas da região 
com aproximadamente 250 
jovens presentes. O prele-
tor, que abordou o tema, 
“Desconectados do Mundo, 
conectados em Deus”, foi o 

Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de 
Deus, o diabo tem sempre um barco pronto.”
(Billy Graham)

ti cipantes deverão 
estudar o livro de 
Gênesis para uma 
batalha bíblica en-
tre as igrejas. Cada 
igreja deverá fazer 
60 perguntas com 
respostas e refe-
rências bíblicas 
sobre o livro de 
Gênesis para o 
concurso. Haverá 

e igrejabati stafundamental.
go@gmail.com, telefone e 
WhatsApp (64) 98135-
9056, (64) 8148-8888. 

Conferência Regional de Homens

A Primeira Igreja Bati sta 
de São Sebasti ão do Paraiso 
MG, liderada pelo Pr. Jader 
Saraiva hospedou um inter-
câmbio de jovens no dia sete 

Intercâmbio de Jovens

de setembro. Foi um encon-
tro de poucas horas, mas que 
deu oportunidade de uma 
excelente comunhão entre 
os mais de 50 jovens parti -

cipantes oriundos das igrejas 
de Orlândia e Batatais, além 
de São Sebasti ão do Paraiso. 
Outras igrejas ti veram alguns 
representantes individuais. 

No final das férias de 
2017, a mocidade Kades, 
da Primeira Igreja Bati sta 
Bíblica em Vila Natal, São 
Paulo, capital, liderada pelo 
Pr. Mário José da Silva, rea-
lizou um culto evangelísti co 
com a presença de mais de 

300 parti cipantes. Na oca-
sião houve o testemunho 
Arlem Maff ra, “Mais forte 
que o Crack”. Arlem Maff ra, 
foi resgatado do submundo 
das drogas na Cracolândia, 
para uma nova vida em 
Cristo.

Culto Evangelístico com a 
mocidade Kades

No dia cinco de setem-
bro de 2017 foi realizado um 
intercâmbio das sociedades 
masculinas das igrejas: Igreja 
Bati sta da Paz, Igreja Bati sta 

Intercâmbio de Homens

Betel e Igreja Bati sta Nova 
Jerusalém. O evento teve 
lugar nas dependências da 
Igreja Bati sta da Paz e contou 
com a presença dos pasto-

res Paulo Alves e Josinaldo. 
Foi um tempo precioso para 
comunhão. As informações 
foram enviadas pelo irmão 
José Arnaldo Alves.

49 Anos
Nos dias 25 a 29 

de setembro e pri-
meiro de outubro, a 
Igreja Bati sta Indepen-
dente de Ituverava SP, 
sob a liderança do Pr. 
Francisco Holanda 
Moreira comemorou 

os 49 anos de fundação do 
trabalho de modo diferen-
te. A data foi marcada pela 
realização de uma confe-
rência de louvor e oração 
em grati dão a Deus. Foram 
convidados irmãos de igre-
jas da região.

Integração de Jovens Batistas

Pr. Alex de Barros, da Igreja 
Bati sta Bíblica de Orlândia 
SP. Treze pastores das igrejas 
parti cipantes estavam pre-
sentes demonstrando apoio 
a esse tão importante traba-
lho realizado com os jovens. 
O próximo encontro está 
marcado para o dia 28 de 
outubro na Igreja Batista 
Independente de Ribeirão 
Preto, sob a liderança do 
Pr. Milton José Nunes. O 
pastor Wagner de Barros, 

coordenador do Integra-
ção de Jovens Batistas 
pede aos pastores que 
avisem com antecedência 
o número de jovens que 
participará, pois sempre 
é preparado um lanche 
para todos no final da 
programação. Pede, tam-
bém, para que as igrejas 
participantes levem uma 
oferta de apoio à igreja 
hospedeira para cobrir as 
despesas com o lanche. 

o missionário Pr. Eurípedes 
Antonio dos Santos da Igreja 
Bati sta Bíblica de Buriti rama 
BA. Estavam presentes cara-
vanas de pastores e obrei-
ros das igrejas de: Avelino 
Lopes, primeira e segunda, 
Pr. José Antonio Marques e 
Pr. Antonio dos Santos; de 

Curimatá PI, Jacó Alves Dias; 
de Júlio Borges PI, Jeff er-
son Alves Dias; de Aroeiras 
BA, José Carlos Pereira; de 
Mansidão BA, Israel José de 
Souza; de Nova Holanda BA, 
João Ribeiro Neto e de Novo 
Gama GO, Geovan Bezerra 
dos Santos.

Encontro de Igrejas

premiação e um troféu para 
a igreja com maior saber 
bíblico. Pr. Glauco e-mail: 
pastorglauco@gmail.com 

Nos dias 30 de setem-
bro e primeiro de outubro, 
a Igreja Bati sta Missionária 
Peniel em Campinas SP, li-
derada pelos pastores Anto-
nio Ferreira e Alécio Souza, 
realizou uma Conferencia 
Missionária tendo como 
preletor o Pr. Carlos Alber-
to Moraes, Coordenador de 
Missões da AMI. O tema foi: 
Missões, uma obra planeja-
da por Deus e as mensagens 

Missões em Campinas SP
foram so-
bre o cha-
mado, o 
sustento e 
a dinâmica 
de missões 
no livro de 
Atos. Atu-
a l m e n t e 
a  ig re ja 
apoia um 

incluindo Israel, África e Eu-
ropa. 

total de 13 projetos no 
Brasil, América Lati na, Ásia, 
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Espaço
Final

No dia 09 de setem-
bro, a Comunhão de 
Pastores do Estado 

de Mato Grosso, liderada 
pelo Pr. Israel de Oliveira, 
teve a honra de celebrar a 
Formatura da 1ª Turma do 
Seminário Teológico Bati sta 
Emanuel, com um culto rea-
lizado na Igreja Bati sta Ma-
ranata em Cristo Rei, Várzea 
Grande MT.  Os Formandos 
foram: Mauro Rodrigues de 
Souza, Lúcia Helena Teixeira 
e Souza e Octávia Aparecida 
dos Santos Pinto, membros 
daquela Igreja, os quais es-
tão em ati vidade em minis-
térios na mesma. 

O Mauro Rodrigues 
foi eleito, em assembleia, 
para atuar como Ministro 
da Obra Missionária na 
cidade de Livramento.  A 
jovem Octávia, professora 
da EBD, assumiu como pro-
fessora ti tular na Classe de 
Boas Novas em Novo Mun-

No dia 23 de setem-
bro, a Sociedade Fe-
minina Missionária 

Unidas de Sião, da Igreja 
Bati sta Bíblica em Vila Rosa, 
São Bernardo do Campo SP, 
realizou o 34º Encontro de 
Mulheres, tendo o prazer 
de receber irmãs e amigas 
oriundas de 17 Sociedades 
Femininas. Os desafi os fo-
ram grandes, mas a vitória 
foi maior. 

No total, as dezessete 
sociedades femininas que 
se fizeram representar, 
reuniu 266 mulheres que 
trouxerem muita alegria 
e um sorriso contagiante. 
Contagiante também foi o 
louvor apresentado com 
belos hinos entoados ao 
Senhor. 

O louvor contou com a 

Sonho acalentado 
há muito, vai se 
tornar realidade 

em 2018 e desta feita com 
parceria no Curso de Teo-
logia com reconhecimento 
pelo MEC.

Até o final de novem-
bro deste ano estaremos 
com as matrículas abertas 
para o Bacharel em Teolo-
gia em Orlândia SP, através 
de uma parceria que está 
sendo fechada com o Insti -
tuto Pedra Viva. Será uma 
excelente oportunidade de 
oferecer aos que desejam se 
preparar para o ministério, 
um curso de três anos com 
baixo custo, e recheado de 
práti ca ministerial, mais o 
reconhecimento pelo MEC.

Dentro do acordo que 
está sendo fi rmado com o 
Insti tuto Pedra Viva, tere-
mos também como encami-
nhar alunos que já tenham 

Deus prefere adoradores a trabalhadores; de fato, 
os únicos trabalhadores aceitáveis são aqueles que 
aprenderam a arte da Adoração.” (W. Tozer)

A próxima etapa do 
curso do Seminá-
rio Batista Cara-

guá em Orlândia será de 16 
a 26 de outubro de 2017, 
distribuídos em dois módu-
los nas seguintes datas:

16 a 20 de outubro: 
Teologia do Discipulado

SBC-106
Este curso fornece uma 

introdução geral à teologia 
do discipulado. O curso é 
dividido em três unidades 
principais: (1) Avaliação do 
Discipulado de Hoje na Igre-
ja Local; (2) Fundamentos 
Bíblicos para Discipulado; 
e (3) Discipulado baseado 
na Igreja. O propósito deste 
curso é fornecer ao pastor 
local com compreensão te-
ológica básica e ferramen-

tas para implementar um 
plano bíblico de discipu-
lado na igreja local.

21 de outubro, 
23-26: Eleti vo do Novo 

Testamento
SBC -108

Este curso fornece 
informações sobre vá-
rios assuntos do Novo 
Testamento, como livros 
individuais em profundida-
de, avaliações arqueológicas 
e culturais da era do Novo 
Testamento, etc. O objeti -
vo é fornecer informações 
gerais sobre a vida e os 
tempos do povo de Deus e 
o início dos tempos da igreja 
durante o período do Novo 
Testamento.

Para saber mais ente 
em contato com o Pr. Car-

los Alberto Moraes pelos 
telefones: (16) 3761-0749 
(Residencial) ou (16) 99192-
1440 (Claro e WhatsApp). Se 
preferir entrar em contato 
por e-mail: jornaldapoio@
yahoo.com.br.

Local das aulas: Igreja 
Bati sta Independente Or-
lândia

Av. Nove, 1092 14.620-
000 Orlândia, SP

Seminário Batista Caraguá 
em Orlândia SP

Segundo Semestre de 2017

feito o curso livre de teolo-
gia dentro dos requisitos de 
carga horária, para um ano 
de complementação a fi m 
de receber o bacharelado. 
Não se trata de convalida-
ção, mas de complemen-
tação.

Posteriormente, de 
acordo com um trabalho 
que está sendo realizado 

pelo Insti tuto Pedra Viva, 
haverá possibilidade de 
algumas áreas de pós-gra-
duação.

Para maiores informa-
ções, entre em contato com 
o Pr. Carlos Alberto Mora-
es pelo e-mail: carlosmo-
raes1209@gmail.com, ou 
pelo Claro WhatsApp (16) 
99192-1440.

Seminário Batista de volta 
em 2018 em Orlândia SP

Formatura do STBE - Seminário 
Teológico Batista Emanuel

do, Comunidade próxima à 
cidade de Várzea Grande. 
Em Livramento, sob a res-
ponsabilidade da Igreja em 
Cristo Rei, está funcionando 
uma classe de boas novas 
para o anúncio do Evange-
lho entre as crianças e já 
está sendo edifi cada a es-
trutura de um salão, que 
será uti lizado para a reali-
zação dos cultos.

A pregação no culto de 
formatura foi ministrada 
pelo Pastor Antônio Ge-
raldo Pinto, presidente da 
Junta de Educação Teoló-
gica. O corpo docente é 
formado por: Pr. Antônio 
Santos Ribeiro, Pr. Manoel 
José Nunes, Prof.ª Soraia 
Vicunã Souza Nunes, Pr. 
Danilo Elvis Costa, Prof.ª 
Maria Cândida de Paula 
Azevedo, Pr. Wanderley 
Borges de Faria, Pr. Bonfi-
glio Rodrigues de Souza, Pr. 
Antônio Geraldo Pinto, Pr. 

Douglas Rodrigues Carrijo, 
Pr. Saffyk Vicunã Souza e 
Pr. Israel de Oliveira.

Outros professores, au-
sentes na foto, são Rosana 
Cubas de Oliveira, Pr. Eliezer 
Rodrigues da Silva, Pr. Mi-
quéias Nunes dos Santos e 
Pr. Moisés Ripardo.

O Seminário proporcio-
na aos interessados o curso 
por disciplinas individualiza-
das, atendendo assim uma 
demanda dos irmãos da 
região, que têm interesse 
em melhor preparar para a 
obra do Senhor, sem se des-
vencilhar de seus trabalhos 
seculares.  O Curso básico 
em Teologia pode ser feito 
em três anos.  

Além das atividades em 
suas igrejas, seminaristas 
que estão em fase de for-
matura, estagiam minis-
trando a Palavra, quando 
requisitados pelas igrejas 
da região.

Informações enviadas pelas irmãs Raquel Pereira da Silva e Dra. Dulcineia Rocha Perez.

participação especial das 
irmãs da Igreja Bati sta Bí-
blica de Jardim São Pedro, 
Jardim Vera Cruz e também 
da Igreja Bati sta Bíblica de 
Cidade Ademar. 

Como acontece em to-
dos os encontros, o momen-
to missionário, que tem o 
intuito de abençoar alguém 
ligado à obra missionária, 
neste ano, abençoou a irmã 
Ângela, esposa do pastor 
Benício, missionário em 
Ariquemes RO.  

Mas ainda havia as bên-
çãos do céus reservadas 
para o momento da palestra 
que esteve a cargo da irmã 
Márcia Vieira Rodrigues, 
esposa do Pr. Ebenézer Ro-
drigues, da Igreja Bati sta Bí-
blica de Cidade Ademar, São 
Paulo SP. Neste ano, o tema 

abordado foi, “A mulher que 
não envelhece”. 

Através deste encontro, 
que acontece todos os anos, 
a certeza que sempre fi ca 
no fi nal, é que muitas vidas 
foram impactadas e aben-
çoadas com a mensagem da 
Palavra de Deus.

O encerramento foi um 
momento de muita conver-
sa e expressões de alegria 
na comunhão ao redor das 
mesas com comes e bebes 
preparados com muito ca-
rinho. 

Enfi m, mais um encon-
tro e, logo, logo, a equipe 
incansável de Vila Rosa es-
tará de novo na ati va para 
a preparação do próximo 
encontro que já tem data 
marcada: 22 de setembro 
de 2018! 

34º Encontro de Mulheres em Vila Rosa
Sociedade Feminina Missionária Unidas de Sião


