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No dia primeiro de 
dezembro de 2018, 
a  Igreja  Bat ista 

Shekinah, de Manaus, deu 
início à sua primeira gran-
de empreitada missionária 
fora da capital amazonen-
se, com o “Projeto Maués”, 
um município do interior 
do Amazonas, famoso 

Com a proposta de se 
tornar um ponto de 
apoio para pastores 

Este ano o Congresso da Chamada terá comemorações 
dos 20 / 50 / 70, cujo ponto alto será a noite de Gala 
na qual diversos irmãos farão uso da palavra e haverá 

várias apresentações musicais. Será um acontecimento ím-
par ouvir os vários pregadores apontando para a fidelidade 
de Deus. Página 6.

N o dia 7 de janei-
ro deste 2018, 
fo i  re a l i za d o 

um culto de gratidão 
a Deus pelo 78º Ani-
versário do Pr. Gaspa-
rino Alves, fundador 
da Missão ACRER. Este 
ano a ACRER comple-
tará 20 anos de exis-
tênc ia ,  cumpr indo 

No dia 3 de março 
deste 2018 terá iní-
cio o período letivo 

do Instituto Pedra Viva, Polo 
de Orlândia. Durante qua-
tro semestres as 28 matérias 
iniciais serão ministradas no 
sistema EaD na plataforma 
do IPV com reuniões quin-
zenais na IBIO - Igreja Batista 
Independente de Orlândia 
SP, sob coordenação dos pas-

Natural  de 
U b e r a b a 
MG onde 

tem seis Igrejas 
Batistas Regulares, 
fundadas por mis-
sionários estaduni-
denses, o Pr. Olavo 
Pereira de Melo 
Neto chegou a Luiz 
Antônio SP no dia 2 
de janeiro de 2009. 
Ele foi salvo através 
do ministério da 
Igreja Batista Re-
gular do Calvário, 
uma das seis igre-
jas de Uberaba. Pr. 
Olavo permanece 
na liderança desta 

Aconchego 20, 50, 70 ACRER
e missionários a partir de 
2019, o Aconchego Pasto-
ral é um projeto da MBAM 
- Missão Brasileira de Apoio 
aos Missionários. Acon-
chego Pastoral projeta ser 
um lugar onde os pastores 
possam aninhar-se para mo-
mentos reparadores, revi-
gorantes e, acima de tudo, 
estimulantes para continuar 
servindo com alegria ao nos-
so Deus. Leia na Página 7.

a ordem divina de pregar o evangelho da Salvação. 
Missão ACRER página 5.

tores Carlos Alberto Moraes 
e Benjamin Paulo Leaf. No 
primeiro semestre os alunos 
farão apenas as matérias 
iniciais. Nos três semestres 
finais, além das aulas, serão 
realizados estágios práticos 
nos finais de semana nas 
igrejas na região. As reuniões 
presenciais serão realizadas 
aos sábados no período das 
15 às 18 horas.

Pedra Viva Luiz Antonio SP Projeto Maués AM

por ser grande produtor 
de guaraná. O município 
encontra-se a aproxima-
damente 300 quilômetros 
em linha reta de Manaus 
AM. Com pouco mais de 
60 mil habitantes, torna-
se o novo foco missionário 
da Igreja Batista Shekinah. 
Página 7.igreja até os dias de hoje. Leia a história toda na página 3.

O Acampamento Cone-
xão Jovem realizado 
no Maanaím em São 

Sebastião do Paraiso MG 

Conexão Jovem
no período da Páscoa 
acontecerá no período 
de 29 de março a pri-
meiro de abril. O acam-
pamento que é para 
jovens e adolescentes, 
terá como tema, “Des-
pertai!” e o preletor 
será o Pr. Luiz Miguel 
Gianeli, de Piumhi MG. 

Para maiores informações 
entre em contato com o Pr. 
Jader Saraiva Neto pelo what-
sapp (35) 99174-6351.

Nos dias 16 a 20 de julho 
de 2018 no Hotel 
Bristol em Curitiba 

PR, será realizado o XXIV 
Congresso Batista Bíbli-
co. O tema 100% Bíblico 
e terá como preletores, 
os pastores: José Infante 
Jr, Jairo Cáceres, Luciano 
Pereira, Ebenézer Rodri-
gues, Osmar Vandete, Carlos 

100% Bíblico

Vasconcelos e Rafael da Costa. Para se inscrever, entre no 
site da Comunhão: www.cbbn.org.br.

Jerusalém - Uma cidade sem igual

Neste ano de 2018 
os alunos que estão 
cursando o Mestra-

do na Igreja Batista Inde-
pendente de Orlândia SP 
terão duas novas etapas 
com mais quatro módulos. 
As datas já foram definidas 
para os meses de abril e 
outubro. Abril: De 9 a 13 
e de 16 a 20. Outubro: De 
15 a 19 e de 22 a 26. A 
Formatura será no dia 27 
de outubro.

Mestrado

Jerusalém é uma das ci-
dades mais antigas do 
mundo. Ela foi fundada 

há mais de 4.000 anos. Sua 

história dramática e instá-
vel, repleta de altos e bai-
xos não tem similar. Nenhu-
ma outra cidade do mundo 

consegue nos cativar como 
faz justamente esta cidade. 
Localizada a 760 metros de 
altura no planalto judeu, 

Jerusalém situa-se no 
ponto de encontro de três 
continentes - Ásia, África 
e Europa. Por sua posição 

central, nos tempos anti-
gos ela também formava 
o ponto de interseção das 
grandes civilizações antigas 
- Sumeriana (Mesopotâmia 
Austral) Egípcia e Grega.

De acordo com as afir-
mações da Bíblia, Jerusalém 
forma o centro geográfico 
do Plano de Salvação de 
Deus: “Assim diz o Senhor, 
o Eterno: Esta é Jerusalém! 
Eu a coloquei no centro en-
tre as nações e terras ao seu 
redor”. (Ez. 5.5).

A expressão hebrai-

ca do nome Jerusalém é 
“Yerushalaim”, que signifi-
ca “fundação da paz”. No 
entanto, entre o nome e a 
realidade há uma profunda 
e inquietante área de ten-
sões. No decorrer de sua 
história empolgante, ela 
não foi marcada pela paz, 
mas por muitas lágrimas, 
sofrimento e derramamen-
to de sangue. Hoje, Jeru-
salém - a “cidade da paz”, 
coloca em risco a paz e a 
segurança de todo o mun-
do! Página 6.

Roger Liebi
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Editorial
e Opinião

Nenhum de nós ama os homens como Cristo os ama; e, se juntássemos 
o amor de todos no mundo, de coração terno, formaria apenas uma 

gota, comparado com o oceano de compaixão de Jesus.” C. H. Spurgeon

Em um passado não muito remoto, os teólogos 
de sotaina se consideravam os únicos capazes 
de interpretar as Escrituras Sagradas. A leitura 

bíblica era vetada aos leigos sob o pretexto de se 
preservar as doutrinas da fé e impedir o surgimento 
de seitas tais como a dos protestantes.  O pastor 
britânico William Tyndale desafiou os detentores do 
saber e traduziu o Novo e parte do Velho Testamen-
to para o inglês moderno diretamente dos Textos 
Recebidos (Textus Receptus), assim como Martinho 
Lutero havia feito na Alemanha. Consequentemente, 
o povo passou a ler a Palavra de Deus em sua própria 
língua e a depender cada vez menos dos linguistas 
e doutores da hermenêutica. O alvo de Tyndale era 
que um menino do campo pudesse entender a Bíblia 
mais que os cleros da igreja. 

Hoje em dia, ao invés da Igreja Católica ou An-
glicana, alguns líderes evangélicos (ainda que bem 
intencionados) se enveredaram para o lado do aca-
demicismo e pregam o estudo das línguas originais 
(hebraico, aramaico e grego antigo) como única forma 
segura de interpretação dos Textos Sagrados. Ou seja, 
os leigos continuam dependendo da autoridade dos 
doutores da lei para compreenderem a vontade de 
Deus e nenhuma versão da Bíblia é suficientemente 
confiável sem o estudo dos textos de acordo com os 
originais. Em outras palavras, ao invés de traduzir a 
Bíblia para a língua popular, Martinho Lutero e William 
Tyndale deveriam ter ensinado grego morto e hebrai-
co para os laicos. Obviamente, ninguém defenderia 
esta tese esdrúxula publicamente, mas é exatamen-
te isso que os pseudointelectuais estão propondo 
quando afirmam que não é possível compreender as 
Escrituras Sagradas sem entender os idiomas originais 
ou ensinar a Bíblia sem conhecer o significado das 
palavras em suas origens. Eles ignoram a doutrina 
da preservação através de traduções fidedignas e o 
fato que o Novo Testamento cita o Velho Testamento 
através dos olhos da Septuaginta (tradução do Tanakh 
para a língua grega) sem jamais fazer menção aos 
originais ou levantar dúvidas quanto à etimologia 
das palavras. Imaginemos o Apóstolo Paulo dizendo 
algo assim: “A Septuaginta diz isso, mas nos originais 
o significado correto seria este...”.  Só na imaginação, 
pois na realidade, ele nunca fez ou faria tal comentário 

Na igreja primitiva, a evangelização e a implan-
tação de igrejas andavam lado a lado. De fato, 
não havia outra alternativa, porque, onde o 

evangelho penetrava e as pessoas se convertiam, se 
elas tinham de reunir-se como igreja, um corpo era 
estabelecido. Os novos crentes de Éfeso não podiam 
ser integrados às várias igrejas da cidade. Tinham de 
tornar-se parte de uma nova igreja.

Esta é uma conclusão inevitável do livro de Atos: 
onde a evangelização resultava em pessoas tornan-
do-se seguidores de Cristo, ali novas igrejas eram 
plantadas. A primeira viagem missionária de Paulo e 
Barnabé demonstra isso claramente. Em seu retorno 
à igreja de origem, em Antioquia, eles visitaram outra 
vez os novos convertidos que haviam sido ganhados 
para Cristo nas cidades da Galácia e da Frígia. Lucas 
nos diz que eles voltaram por aquelas cidades e for-
taleceram “a alma dos discípulos, exortando-os a 
permanecer firmes na fé” e promoveram, “em cada 
igreja, a eleição de presbíteros” (At 14.22-23).

A evangelização resultou em novos discípulos 
que se uniram em igrejas locais. Essa foi a maneira 
como as igrejas do século I foram plantadas. Hoje, 
se formos honestos, teremos de admitir que muitas 
de nossas igrejas novas resultam de pecado, e não 
de evangelização. Se as igrejas que começaram como 

Governo ímpio!
“Quando os justos governam, alegra-se 

o povo; mas quando o ímpio domina, 
o povo geme.” (Provérbios 29:2)

Um amigo meu, em viagem tu-
rística pela Europa, quando se 
identificava como brasileiro, 

a mesma pergunta a ele se repetia 
como se fosse algo combinado: “Por 
que vocês brasileiros não reagem 
diante do que está acontecendo do 
seu país? 

De novo estamos sendo ridicula-
rizados internacionalmente por es-
tarmos sendo saqueados como no 
período de 1995 a 2003, sem que 
nada seja feito. O que não consegui-
ram saquear naqueles oito anos estão 
saqueando agora de maneira tão rá-
pida que assusta até os saqueadores.

Pela perspectiva do sociólogo 
Jessé Souza, fazendo uma analogia 
com o narcotráfico, ele diz que “os 
políticos são os ‘aviõezinhos’ do es-
quema e ficam com as sobras do 
saque realizado na riqueza” ¹

Países colonizados, como o Brasil, 
vitimados pelo liberalismo capitalis-
ta sempre terão o povo pisado. Não 
sobra espaço para o republicanismo 
nacionalista e o trabalhismo capazes 
de amenizar as diferenças entre as 
classes sociais e econômicas. 

A mesma mídia, que faz ques-
tão de explicitar a corrupção no 
governo, esconde o foco maior da 
corrupção profissional que está fora 
da nação, usando seus associados 
internos, que inclui a grande mídia. 

O governo associou-se de vez à súcia 
financista. 

Temo que as manifestações pa-
cíficas estejam perto do fim. O povo 
não vai suportar essa agressividade 
perversa às riquezas nacionais por 
muito tempo. Até a nossa água está 
entregue às transnacionais! 

Como diz o provérbio de Salo-
mão citado em epígrafe, “quando 
o ímpio domina, o povo geme.” e, 
esse gemido resulta do sufoco e dor 
e, fatalmente, poderá levar a uma 
reação sem precedentes. 

Do meu ponto de vista, como cris-
tão, não me importo com legendas par-
tidárias, nem com nomes de possíveis 
candidatos para a eleição deste ano. 
Olho para outro provérbio que diz expli-
citamente que, “não havendo profecia, 
o povo se corrompe; mas o que guarda 
a lei, esse é bem-aventurado.” ²

Nesse caso, o povo de Deus em 
nosso país, tem parte da culpa pelo 
que está acontecendo. Estamos fa-
lhando na proclamação da Palavra 
de Deus. Nossa revolução é a inten-
sificação da pregação. Temos que 
dar a vida por essa causa!

Se o Brasil tem jeito pacificamen-
te, o jeito é esse, pois Deus nunca 
perde o controle e sempre está de 
olho naqueles que se dão à prática 
de corrupção, do engano e da men-
tira às custas do povo.

Notas:
(1) A Elite do Atraso de Jessé Souza Pág. 12.
(2) Provérbios 29.18.

A nova hermenêutica dos 
academicistas

que só serviria para intelectualizar o texto e causar 
dúvidas sobre a Palavra de Deus. 

O estudo das línguas originais é interessante para 
quem se propõe a trabalhar em traduções, lecionar 
em seminários ou escrever sobre léxicos bíblicos, mas 
não é fundamental para a compreensão das Escritu-
ras, pregação da Palavra de Deus e, principalmente, 
manutenção de uma boa igreja. Ao contrário, o lugar 
dos linguistas é nas universidades; as igrejas precisam 
é de pastores com cheiro de ovelhas e não com cheiro 
de dicionários. Se o conhecimento linguístico fosse a 
solução para o entendimento límpido das Escrituras, 
não haveria divisão entre os teólogos mais renomados 
do mundo; no entanto, Joseph Aloisius Ratzinger, um 
dos maiores linguistas bíblicos de todos os tempos, 
já foi papa da Igreja Católica. É heresia condicionar 
o conhecimento das Escrituras Sagradas ao estudo 
do grego antigo e hebraico. Estudamos e compre-
endemos a Bíblia através das comparações entre os 
seus 66 livros e não através da pesquisa isolada de 
um texto ou de uma palavra nos originais. Um texto 
ou versículo isolado da Bíblia, mesmo nos originais, 
pode transformar um arminiano ardente no maior 
calvinista de todos os tempos e vice-versa, mas o 
contexto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, pode acabar 
com esses dois extremos. Assim como na língua por-
tuguesa, o grego antigo e hebraico também possuem 
expressões com mil e um significados que somente 
os 66 livros da Bíblia juntos podem esclarecer e não 
um tradutor geral das passagens sendo estudadas. 

Todos os crentes que têm a oportunidade de es-
tudar as línguas originais da Bíblia podem fazê-lo por 
prazer, hobby, curiosidade, carreira profissional ou até 
mesmo para fortalecer-se na fé, mas não é necessário 
para compreender os ensinamentos da Palavra de 
Deus, pois, através da doutrina da preservação, todos 
os livros da Bíblia foram copiados à mão, de geração 
a geração, durante os primeiros quinze séculos da 
Era da Igreja e chegaram até nós com grande grau de 
confiabilidade através de ótimas traduções como a 
Bíblia Almeida Fiel em Português. I Coríntios 2:13: “As 
quais também falamos, não com palavras de sabedo-
ria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, 
comparando as coisas espirituais com as espirituais”. 
Sola Scriptura em qualquer idioma que seja! 

resultado de separação de outra igreja deixassem de 
existir, o número de igrejas evangélicas diminuiria 
grandemente.

Não estou dizendo que não é correto o crente 
deixar uma igreja para começar outra. Às vezes, essa 
é única opção disponível. Em uma época em que 
muitas igrejas perderam o evangelho, tal opção é 
comum, pois tem de haver alguma ruptura em igrejas 
que se esforçam para recuperar o evangelho. A obra 
de reforma e renovação da igreja é muito importan-
te e bastante necessária; e as consequências que 
acompanham esse esforço são, às vezes, inicialmente 
muito dolorosas.

No entanto, o compromisso com a reforma da 
igreja nunca deve se tornar uma desculpa para ne-
gligenciarmos a implantação de igrejas. Pela graça 
de Deus, mais e mais pastores e igrejas estão pen-
sando sobre e tomando os passos para se tornarem 
ativamente envolvidos na obra de começar novas 
igrejas. Cada igreja precisa cultivar um compromisso 
permanente com ambas as coisas.

Ore ao Senhor pedindo-Lhe que desperte entre 
nós maior paixão pela ampliação de seu reino, 
enviando mais obreiros para a sua seara, para que 
vejamos pessoas convertidas e novas igrejas im-
plantadas.

Tempo de Plantar
Thomas K. Ascol

Tradução: Pr. Wellington Ferreira
Publicado originalmente em Ministério Fiel



3
Fevereiro de 2018 •

Nosso
Destaque

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).

O poder da oração não depende de quem a faz, mas 
de quem a ouve.”
Max Lucado

No dia 15 de março de 
2001 o Pr. Benedito Ra-
fael de Farias, pastor da 

Igreja Batista Regular do Jardim 
Florence I, em Campinas, tele-
fonou para o Pr. Alair de An-
drade, da Igreja Batista Regular 
de São Simão, manifestando 
o seu desejo de começar uma 
Igreja numa cidade do interior 
que não tivesse Igreja Batista 
Regular.

Quando o pastor Alair 
ouviu isso logo se manifestou 
positivamente, pois, aproxima-
damente há três anos e meio 
vinha meditando na possibili-
dade da Igreja de São Simão 
iniciar uma Igreja na região. 

O pastor Alair disse que 
havia duas cidades da região 
sem Igreja Batista Regular: Luiz 
Antônio e Serra Azul. E que 
havia um irmão de nome Brás 
Amaro dos Santos, que saia de 
Luís Antônio para frequentar 
os cultos no Templo Batista 
Regular de São Simão. Depois 
de juntos, sondarem as duas 
cidades, ficou decidido iniciar 
uma congregação na cidade 
de Luiz Antônio. Esse parecer 
agradou a todos, e foi aceito 
por unanimidade por parte das 
duas Igrejas. 

A igreja do Jardim Florence 
I assumiu o compromisso finan-
ceiro de sustentar o obreiro da 
congregação com três salários mí-
nimos, a partir do dia 5 de julho 
de 2001, e a igreja de São Simão, 
ficaria com a responsabilidade, na 
parte de alvenaria e acompanha-
mento presencialmente. Ambas 
as igrejas abraçaram a sua tarefa 
com muita alegria.

No dia 6 de junho de 2001, 
Pr. Alexandre Ricardo Alves e 
sua esposa, chegaram a São 
Simão, para que a Igreja os 
conhecesse, e eles conheces-
sem a cidade e os irmãos que 
futuramente iriam trabalhar. 

No dia 13 de junho de 
2001, a Igreja Batista Regular 
de São Simão, em assembleia, 
autorizou a compra de um lote 

DICAS de Leitura

Você pode começar a leitura deste texto com a ideia de 
que vou sugerir quantas semanas de férias sua igreja 
deveria lhe dar. Em vez disso, pretendo responder a 

essa pergunta de modo diferente. Minha preocupação não 
é sobre quanto tempo de férias deve ser dado a um pastor, 
mas como ele usa (ou não usa) o período que lhe é dado. 
Considerando que este é um momento do ano onde o tempo 
de férias é desfrutado, pensei que esta publicação poderia 
ser oportuna para muitos colegas.

Este é um momento apropriado para fazer uma pausa 
para uma confissão. Achei que você deveria saber que eu 
muitas vezes falho em praticar os meus próprios conselhos. 
Cheguei à conclusão de que costumo escrever aqui porque 
tenho falhado ou estou falhando nesses conselhos. Apenas 
pensei em reconhecer isso no caso de você pensar que es-
crevo assim porque já faço tudo como deveria. Longe disso. 
A administração do meu tempo de férias já foi um fracasso 
evidente em minha vida.

Há alguns anos, fui confrontado amorosamente por um 
querido amigo e colega pastor por eu não estar aproveitando 
todo o tempo de férias. Em sua repreensão, ele me explicou as 
razões pelas quais eu deveria usar todos os dias de férias que 
a igreja me dá, o que eu nunca tinha feito. Aqui estava o fun-
damento para o seu argumento cuidadoso, perspicaz e sábio:

As férias são para você
O pastor nunca tem uma pausa na rotina regular. Estamos 

constantemente “à disposição”. O período de férias é aquele 
tempo em que você consegue respirar longe da agitação, ser 
revigorado e descansar. Todos nós, pastores, sabemos que 
não somos bons para o nosso povo quando estamos exaustos, 
distraídos e desgastados mental e emocionalmente. Usem o 
tempo e usem-no com sabedoria para alcançar esse objetivo.

As férias são para sua família 
Sua família sempre tem que “dividir” você. Talvez tão 

importante quanto o primeiro ponto, esse período é dado 
para que a sua família tenha um tempo onde não tenha que 
compartilhar você com a igreja. Quando você não usa todo o 
seu tempo que já foi aprovado pela igreja para esse propósito, 
você priva a sua família de ter você focado em cuidar dela, 
ter comunhão com ela e desfrutá-la.

As férias são para sua igreja
Como é possível que muitas de nossas igrejas têm de 

alguma forma existido e funcionado nos últimos 50 a 100 
anos sem nós, e ainda assim, nós de repente chegamos e 
desenvolver esse complexo de que nossa igreja agora não 
pode viver sem nós por uma ou duas semanas? Usar todo o 
seu tempo de férias dado a você força outros a se esforçarem 
em sua ausência, mostra-lhes que eles podem fazê-lo sem você 
por um tempo e lembra ao pastor, sobretudo, que Deus não é 
completamente dependente dele para que a igreja funcione.

Nós somos dispensáveis e precisamos de constantes alertas 
de humildade para nos lembrarmos disso.

Como resultado, durante os últimos quatro anos, usei 
todos os dias de férias que me foram dados pela igreja des-
de que fui ordenado como pastor. Todos os motivos acima 
com os quais meu amigo me confrontou se evidenciaram 
verdadeiros e frutíferos assim, enquanto eu os praticava. O 
que tenho aprendido ao aproveitar todo o tempo de férias 
nesses últimos anos… bem, planejo aproveitá-lo totalmente 
no ano que vem. Estou de férias pelas próximas duas semanas 
tentando praticar o que prego (e escrevo).

Faça o que puder para usar todo o seu período de férias. 
Você e sua igreja experimentarão múltiplos benefícios por 
causa disso.

DESCOBERTAS PROFÉTICAS NOS 
CÂNTICOS DA BÍBLIA

Norbert Lieth
www.chamada.com.br

Batistas Regulares em Luiz Antonio SP
de terreno, medindo 910 m2, 
na Rua Luiz Rampazzo, 477, 
em Luiz Antônio SP. Efetuada 
a compra, a escritura foi lavrada 
no dia 21 de junho de 2001. 
Neste terreno seria edificada 
uma casa, à qual funcionaria 
inicialmente como casa pasto-
ral e igreja.

O convite foi feito ao Pr. 
Alexandre, ele aceitou e assim 
se tornaria o primeiro pastor 
da Igreja Batista Regular de Luiz 
Antônio. No dia 13 de agosto 
de 2001 o pastor Alexandre se 
mudou provisoriamente para a 
cidade de São Simão, pois ele 
também trabalharia ajudando 
com mão de obra na constru-
ção da casa que haveria de 
morar, e a Igreja se iniciaria.

A Igreja Batista Regular do 

A construção do templo foi ini-
ciada dia 10 de agosto de 2002.

O pastor Alexandre per-
maneceu no ministério até 10 
abril 2003. Após a saída do Pr. 
Alexandre a igreja ficou mais 
de um ano sem pastor. Nesse 
período os irmãos de São Simão 
juntamente com o pastor Alair 

estava casando com minha 
esposa Ana Carolina de Araú-
jo Melo. Dois anos depois, nós 
fomos enviados para estudar 
no “Instituto Bíblico Maranata 
em Marilândia do Sul PR”. 

Na sua fala, Pr. Olavo con-
tinua seu testemunho: “No 
Instituto Bíblico Maranata, fui 
moldado, confrontado e forta-
lecido na Palavra de Deus. Lá, 
em meu terceiro ano de curso, 
nasceu nossa primeira filha “Es-
ter” (atualmente com 9 anos). 
Concluímos o curso pastoral e 
minha esposa o de missioná-
ria, e viemos estagiar na Igreja 
Batista Regular de Luiz Antô-
nio no ano de 2009, na época 
congregação das igrejas Igreja 
Batista Regular do Jardim Flo-
rence de Campinas SP, e Templo 
Batista Regular de São Simão 
SP. Quando chegamos, era uma 
congregação com uma frequên-
cia média de dez pessoa. Deus 
concedeu crescimento e atual-
mente temos uma frequência 
de 60 pessoas congregando na 
EBD, cerca de 85 congregando 
frequentemente nos domingos 
à noite e, nos cultos de oração 
cerca de 35”. 

Em outubro de 2014 a 
Igreja Batista Regular em Luiz 
Antonio foi juridicamente orga-
nizada. O Pr. Olavo está pasto-
reando a igreja há nove anos, 
pregando a mensagem pura do 
Evangelho da Graça de Deus. A 
segunda filha do casal Olavo e 
Ana Carlina (Sara) nasceu em 
Luiz Antonio e está agora com 
seis anos de idade.

Por Brian Croft, pastor efetivo da Auburndale Baptist Church 
em Louisville, Kentucky.
Artigo Original: Why should a pastor use all his vacation time 
each year?
Adaptação: Daniel Ventura, Coord. Programa de Mentoria 
da OPBB

O Pastor deveria 
aproveitar 

integralmente 
suas férias?

JOGOS BÍBLICOS
175 atividades criativas para o minis-

tério infantil
www.vidanova.com.br

SAMUEL
A.J. Higgins

www.editoraverdade.com.br

Pr Olavo e Ana

Jardim Florence I encaminhou 
uma valiosa oferta e os irmãos 
de São Simão também partici-
pando com seus recursos finan-
ceiros e a assim se concluiu a 
primeira etapa de iniciar uma 
Igreja em Luiz Antônio.

O primeiro culto se reali-
zou na sala da casa pastoral, no 
dia 15 de novembro de 2001. E 
os primeiros que se tornaram 
membros da nova igreja, foram 
Rosângela Moretto e seu filho 
Diego Moretto.

Foi na época do pastor 
Alexandre que a construção 
do templo teve início, o qual 
foi custeado em sua estrutura e 
partes primordiais pela missão 
norte americano (Sem Limite) 
a qual foi intermediada pelo 
irmão Braz Amaro dos Santos. 

davam assistência 
a essa igreja.

No dia 31 de 
maio 2004 o pas-
tor Alair, se mu-
dou para Luiz An-
tônio e se tornou 
o pastor da Igreja 
Batista de Luiz 
Antônio, onde 
permaneceu até 
31 de dezembro 
de 2008.

No dia 2 de janeiro de 
2009, o Pr. Olavo Pereira de 
Melo Neto, chegou para pas-
torear a Igreja Batista de Luiz 
Antônio. A qual pastoreia até 
o dia de hoje.

Pr. Olavo é natural de Ube-
raba MG onde tem 6 igrejas ba-
tistas regulares, fundadas por 
missionários norte-americanos. 
Foi em uma destas igrejas (Igre-
ja Batista Regular do Calvário), 
que Olavo ouviu o evangelho 
pela primeira vez. 

Em suas palavras, ele teste-
munha: “Após frequentar por 
alguns meses, lembro-me, de 
estar dentro do meu quarto, 
pedindo perdão pelos meus 
pecados e confessando Cristo 
como Senhor... nessa época 
tinha 17 anos. Com 20 anos 

Precisa de um 
jogo - e precisa agora? 
Amplifique a diversão, 
seja criativo! Com Jo-
gos Bíblicos, você tem 
em mãos uma coleção 
enorme e inovadora de 
atividades descompli-
cadas que acrescentam 

divertimento a qualquer ensino que você 
queira dar, ou a qualquer oportunidade 
que surgir no seu ministério infantil.

A vida de Samuel 
nos ensina muitas li-
ções: Ele é o primeiro 
a conduzir o ministério 
profético. Ensina sobre 
criação de filhos e como 
agradar a Deus. Tem li-
ções de oração, prepara-
ção para o serviço e lide-
rança. Samuel fala sobre 

poder - seu uso e abuso. Samuel mostra 
que os propósitos de Deus, que avançam 
apesar do fracasso dos homens.

Este livro vai além 
dos Salmos. Nele en-
contraremos cânticos 
espalhados por toda a 
Bíblia. Cânticos menos 
conhecidos, mas de um 
significado profundo, 
compostos pelos auto-

res mais diversos. Aprofundar-se nesses 
cânticos equivale a realizar uma viagem 
para explorar a profecia bíblica e sermos 
tocados pessoalmente.
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Toda vez que o homem pensa em navegar para 
longe de Deus, o diabo tem sempre um barco 
pronto.” Billy Graham

O mundo hoje gira em torno da política da boa vi-
zinhança. Todos preocupados em não fazer ou 
dizer coisas que desagradem o outro. Infelizmente 

muitas igrejas aderiram a essa prática. Não tratam o pe-
cado como pecado. Não corrigem nem exortam o irmão 
com comportamentos inadequados ou que se portam 
fora dos padrões estabelecidos pela Bíblia porque isso 
pode desagradar a muitos, pode gerar até processos 
judiciais e trazer aborrecimentos “desnecessários” para 
a comunidade. Fico com a afirmativa dos Apóstolos e 
em particular do Apóstolo Pedro em Atos 5:20 “Mais 
importa obedecer a Deus do que aos homens.” 

Comecei fazendo essas considerações, utilizando essa 
introdução, porque na verdade vou tratar de um assunto 
que certamente muitos dos leitores desse texto poderão 
discordar do meu ponto de vista, mas estou convencida 
de que devemos focar nossos ensinos e opiniões tendo 
como centro a Palavra de Deus, a Bíblia e a Pessoa do 
Senhor Jesus. 

Iniciei o ano de 2018 fazendo a leitura do Livro “Mu-
lheres Aconselhando Mulheres” de Elyse Fitzpatrick e 
fui fortemente confrontada pela leitura e pelo Espirito 
Santo sobre qual perspectiva eu estava embasando mi-
nhas convicções e meu trabalho enquanto liderança na 
igreja local: na Palavra de Deus ou em uma cosmovisão 
humanista? Fui obrigada a admitir que muitas vezes a 
visão humanista falou mais alto. É tudo muito sutil e 
sorrateiro. Os princípios defendidos pela psicologia, pela 
filosofia e tantas outras ciências humanas vão entrando 
nas igrejas e aos poucos vão roubando a centralidade da 
Palavra de Deus em nossas vidas, mas o mais duro foi 
concluir que isso só ocorre porque nos enchemos mais 
desses princípios humanistas do que da Palavra de Deus. 

Não estou querendo dizer com isto que não devemos 
estudar ou conhecer as filosofias seculares, mas não 
podemos e não devemos fazer isso com o propósito de 
encontrar respostas para nossas vidas, nossos proble-
mas, nossos dramas pessoais. Como servos de Deus, 
precisamos estar convencidos que a Palavra de Deus 
tem respostas para todas as nossas crises existenciais. 
Que nenhum psicólogo ou filósofo poderá nos ajudar 
a superar qualquer dificuldade, mas a Palavra de Deus 
sim. Mais uma vez volto a dizer que não estou fazendo 
campanha contra a Psicologia ou a Filosofia, elas têm seu 
lugar, mas estou convencida que não pode ser na vida 
daqueles que entregaram suas vidas por completo ao 
Senhor Jesus. Nossas convicções devem estar baseadas 
em 2 Timóteo 3:16,17: “Toda a Escritura é divinamente 
inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para 
corrigir, para instruir em justiça; Para que o homem de 
Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda 
a boa obra. 

Nosso grande desafio é colocar a Palavra de Deus 
como prioridade da nossa vida. É aprender a amar essa 
Palavra de verdade, com o coração, e não apenas com 
os lábios. É meditar nas inúmeras promessas que Deus 
tem para nós em sua Palavra. É estuda-la com profundi-
dade e não superficialmente, como se estivesse apenas 
cumprindo um protocolo, uma obrigação: Pronto, já fiz 
minha leitura bíblica de hoje! Já li toda a Bíblia tantas 
vezes! Sim, mas e daí? Que mudanças essa leitura pro-
vocou em nós? O que o Espirito Santo falou ao nosso 
coração após a leitura e a meditação da Palavra? O quanto 
estamos convencidos das verdades que estão escritas 
nessa Palavra? Como essa leitura nos ajudou a enfrentar 
as crises e os problemas cotidianos? 

Eis nosso desafio para 2018 e para nossa vida cristã: 
Centralidade na Palavra de Deus, entendendo que essa 
escolha não nos garantirá felicidade terrena e ausência 
de problemas e lutas nesse mundo, tampouco aquele 
sentimento de realização pessoal tão apregoado pelo 
mundo, mas certamente nos ajudará na caminhada 
daquele que deve ser nosso principal alvo: sermos mais 
parecidos com Cristo!

A AMI - Associação Mis-
sionária Independente 
está divulgando aqui 

os contatos de todos os mis-
sionários que estão com pro-
jetos através desta agência. 
Para conhecer o projeto, en-
tre em contato diretamente 
com o missionário. Convide
-o para apresentar o projeto 
e dar seu testemunho.

Para saber como enviar 
suas ofertas entre em con-
tato com o Diretor Adminis-
trativo da AMI, irmão Eliseu 

A missioná-
ria Elza Alves 
Cândido, tra-
balhando em 
Cuiabá MT, no 
Projeto Cres-
cer em Jesus, 
testemunhou 
logo após a vi-
rada de 2017 
para 2018, que 
o Senhor a con-

No dia 15 deste mês de fevereiro, a Dire-
toria da AMI estará reunida em Guarulhos SP 
para tratar de diversos assuntos, entre eles, 
a entrevista com o missionário Alexandre 
Vicente Ferreira, e sua esposa Aline Marta 
Lopes Ferreira. Eles são candidatos já em 
processo final de aprovação para o Projeto 
Venezuela. O casal, que é membro da Igreja 
Batista Emanuel de Limeira SP, sob a liderança 
do Pr. Garry Lee Tyler, tem dois filhos: Anelise 
e Arthur. São formados em Peniel, sendo que 
Alexandre é Técnico em Enfermagem e Aline é 
Economista. Também estará em apreciação o 
Projeto Portugal, do Pr. Orange Denis Lamego 
da Silva, que é membro da Igreja Batista em 
D. Pedro, Manaus AM. A Diretoria tratará, 
também de questões administrativas e da 
pauta de trabalho para este ano de 2018 
em relação a seus eventos de divulgação, 
como as Conferências Missionárias Regionais, 
entre outros.

A Centralidade 
da Palavra de 
Deus

pendente são estas: Banco 
Bradesco Agência: 444-8 Con-
ta Corrente: 81062-2; Banco 
do Brasil Agência: 2890-8 
Conta Corrente: 20919-8 e 

Banco Itaú Agência: 0623 
Conta Corrente: 59596-4. 

Para saber sobre como 
montar um projeto e fazer 
parte da missão entre em 
contato com o Coordena-
dor de Missões, Pr. Carlos 
Alberto Moraes pelo Celu-
lar: (16) 99192-1440 (Claro 
com WhatsApp), ou pelo 
e-mail: jornaldeapoio@
yahoo.com.br.

Veja mais informações 
no site: www.missaoami.
com.br

Reder pelo WhatsApp: (11) 
99346-3747, ou e-mail: mis-
saoami@uol.com.br.

As contas bancárias da 
Associação Missionária Inde-

Missionários para sua lista de oração e contatos

duziu com muitas bênçãos no ano de 
2017 e em momento nenhum Ele lhe 
faltou. Em meio ás lutas Ele esteve pre-
sente consolando e confortando. Por 
isso, o início deste ano foi com cânticos 
de louvor e gratidão. Para Elza, este ano 
é mais uma oportunidade para servir a 
Deus. O templo da Congregação da Igre-
ja Batista Boa Esperança, onde Elza está 

Crescer em Jesus

servindo no trabalho com crianças 
e adolescentes, está praticamente 
pronto (FOTO), em um bairro onde 
há muitas crianças e adolescentes 
que precisam ouvir as Boas Novas 
de Jesus. Continuem orando pela 
missionária Elza e sua família. Para 
mais informações, use o E-mail: mis-
sio.elzacandido@hotmail.com.

Diretoria da AMI

Pr. Donizetti Aparecido Matias Junior
Índia (Franca SP) 
Celular: 16 99271-0300 WhatsApp
E-mail: donizettimatias@hotmail.com

Pr. Alexandre Bezerra Dutra
Judeus em São Paulo SP
Celular: 11 97533-2159 WhatsApp
E-mail: pr.alexandrebdutra@gmail.com

Pr. Jeany Marques Santos
Marilândia do Sul PR
Celular: 43 99675-2245 WhatsApp
E-mail: jeanyheliamar@yahoo.com.br

Pr. Marcus Vinicius Alves dos Santos
Farroupilha RS
Celular: 54 98138-1748 WhatsApp
E-mail: marcus-carol@hotmail.com

Pr. Geraldo Majela Pupin
São Bernardo do Campo SP
Celular: 11 94166-8001 WhatsApp
E-mail: gmpupin@hotmail.com

Gelson Pereira Mendonça
Porta Aberta – Porto Alegre RS
Celular: 51 89335-833 WhatsApp
E-mail: gel7men@gmail.com

Peterson Matheus Dias
Peroba AL
Celular: 82 98849-3992 WhatsApp
E-mail: petmd@uol.com.br

Pr. Tomé Lopes dos Santos 
São Bernardo do Campo SP
Celular: 11 96140-0978 WhatsApp
E-mail: prtomeylucia@yahoo.com.br

Pr. Moises Gomes de Oliveira
Santa Izabel do Rio Negro AM
Celular: 97 99163-5434 WhatsApp
E-mail: prmoises23@hotmail.com

Joel Ribeiro dos Santos
Porta Aberta – Porto Alegre RS
Celular: 05 93222-282 WhatsApp
E-mail: joelrochaeterna@yahoo.com.br

Pr. Carlos Alberto Moraes
Coordenador (Orlândia SP) 

Celular: 16 99192-1440 WhatsApp
E-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

Pr. Francisco Martins da Silva
Barcelos AM
Celular: 97 98404-5345 WhatsApp
E-mail:ibbffranciscomartins_640@hotmail.
com

Pr. Daniel Rodrigo de Sousa
Jaboticabal SP
Celular: 16 99102-5507 WhatsApp
E-mail: missdanielrsousa@yahoo.com.br

Pr. Ricardo Marques de Brito
Árabes Muçulmanos (Goiânia)
Celular: 17 98201-9318 WhatsApp
E-mail: pricardomb@hotmail.com

Osmundo Pereira de Araújo
Campo Grande MS (Timor Leste) 
Celular: 35 99768-3317 WhatsApp
E-mail: osmundo_araujo@hotmail.com

Pr. Francisco Cosmo da Silva Neto
Caxias do Sul RS
Celular: 54 9948-2289 WhatsApp
E-mail: pastor_cosmo@yahoo.com.br

Pr. Gilberto Marcos Mota Basílio
Brodowski SP
Celular: 16 99214-0553 WhatsApp
E-mail: gilberto-basilio@bol.com.br

Pr. Jomar Pinto de Souza
Rancagua - Chile
Celular: 56 97253-8907 WhatsApp
E-mail: pastor_jomar@yahoo.com.br

Pr. Armando Castelan Junior 
Pedregulho SP
Celular: 16 99293-7333 WhatsApp
E-mail: armandocastelanjunior@gmail.com

Pr. Robson Marcelo da Silva
Senador Canedo GO
Celular: 62 98157-5124 WhatsApp
E-mail: prmarcelo30@hotmail.com

Pr. Josué Amaral da Silva
Manaus AM
Celular: 92 98272-2862 WhatsApp
E-mail: pastorjoamaral@gmail.com

Pr. Valtair de Oliveira
Machali - Chile
Celular: 56 95476-6354 WhatsApp
E-mail: raquel.valtair@gmail.com

Pr. Fernando César Martins
São Carlos SP
Celular: 16 98812-9163 WhatsApp
E-mail: prfernando20@hotmail.com

Pr. Guaraci Andrade de Jesus
Boquim SE
Celular: 71 99939-0039 WhatsApp
E-mail: guaraciandrade@yahoo.com.br

Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho
Mococa SP
Celular: 19 99403-0074 WhatsApp
E-mail: prjoaovasconcelos@gmail.com

Pr. Ruy Lopes de Messias
Assaré CE
Celular: 68 98113 3513 WhatsApp
E-mail: ruymessias@hotmail.com

Pr. Isaias Batista Gonçalves Vieira
Redentora RS
Celular: 55 9905-3881 WhatsApp
E-mail: isaiasegeni@gmail.com

Pr. Leonilson Pereira Leite
Uberaba MG
Celular: 34 99117-9309 WhatsApp
E-mail: prleonilson@hotmail.com

Pr. Almir Nunes
Batatais SP
Celular: 16 99187-6656 WhatsApp
E-mail: pralmirnunes@yahoo.com.br

ITV - Instituto Transformando Vidas
Manaus AM (Pr. Paulo Arruda) 
Celular: 92 98136-0011 WhatsApp
E-mail: itvmanaus@gmail.com

IAME - Instituto Agrícola do Menor
Dourados MS (John Bergen)
Celular 67 8119-9901
E-mail: john@john-ana.de

Alexandre Vicente Ferreira
Venezuela (Limeira SP)
Celular 19 98373-1689 WhatsApp
E-mail: av-ff@hotmail.com 
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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

Neste mês de fevereiro 
acontece o Segundo Congres-
so Nacional OANSE em três 
datas e locais diferentes: De 9 
a 11 em São José do Rio Preto 
SP. De 16 a 17 em Fortaleza 

O Pr. Lourinaldo Pereira 
de Araújo, que esteve no Ti-
mor Leste e agora está em 
processo de transição para 
implantar uma nova igreja 
em Campo Grande MS, vive a 
fase de preparação. Segundo 
nos informou o Pr. Lourinal-
do, eles estão, literalmente, 
preparando o terreno para 
a nova igreja. É que já estão 
com um grande terreno me-
dindo 24 x 30 metros, num to-
tal de 720 metros quadrados 
para dar início à implantação 
da nova igreja. O terreno que 
custou 160 mil reais foi pago 
por um irmão de uma igreja 
em Campo Grande e o pastor 
Lourinaldo está devolvendo o 
dinheiro com correção mo-
netária a partir de agora. Os 
planos são de construir um 

A Igreja 
Batista Regu-
lar El Shadai 
em Carapicu-
íba, realizou 
no dia 7 de 
janeiro deste 
2018, um cul-
to de gratidão 
a Deus pelo 
78º Aniversá-
rio do Pr. Gas-
parino Alves, 

Neste mês de janeiro de 
2018 o trabalho de implantação 
da Igreja Batista Fundamental 
em Uberaba MG completou 
seis anos. Para comemorar, foi 
realizado um evento evangelís-
tico tendo como pregador o Pr. 
Everton da Igreja Batista Mace-
dônia de Franca SP. Segundo 

Tiago Batista Marshall e 
sua esposa, estão vencendo 
mais uma fase no trabalho 
missionário dentro de Asas 
de Socorro. Tiago terminou 
as aulas do curso no final de 
2017 e, em abril ele estará 
checando as carteiras téc-
nicas na ANAC e assim con-
cluindo o curso de mecânico 
aeronáutico. Até lá, ele ajuda 
em atividades administrativas 
e participa do Departamen-
to Sócio Ambiental de Asas 
(DSA). Nos próximos meses 
Tiago continuará servindo à 

O missionário Pr. Divino 
Gomes de Amorim, com sua 
esposa Maria e o filho Na-
thanael estão há 16 anos em 
Maputo na África, e neste 
ano a igreja por ele iniciada 
estará completando 15 anos 
no mês de julho. O preletor 
da comemoração será o Pr. 
Evandro. Pr. Divino e Maria 
estão separados no momen-
to. Maria e o filho Nathanael 

O trabalho de implan-
tação da Igreja Batista Es-
perança em Jaboticabal SP, 
sob a liderança do Pr. Daniel 
Rodrigo de Sousa completou 
seis anos de atividades, Para 
celebrar a data, foi realizado 
uma conferência bíblica nos 
dias 27 e 28 de janeiro de 
2018, tendo como preletor 
o Pr. André Rivoiro que está 
implantando a Igreja Batis-
ta Independente em Bon-
fim Paulista SP. A Igreja em 
Jaboticabal está em fase de 
construção do templo e em 

A Igreja Batista Inde-
pendente de São Bernar-
do do Campo que está 
em fase de implantação 
comemorou dentro do 
Projeto Grande ABC Pau-
lista, comemorou nove 
anos. A comemoração 
acontece nos dias 3 e 
4 deste fevereiro com a 
realização de conferên-

Meu saudoso esposo costumava dizer que, no 
céu, teremos muitas surpresas. Que aquilo pelo 
qual discutimos muitas vezes com os colegas 

de ministério, com os irmãos em Cristo, com nossos 
filhos e amigos, aquilo através do qual nos distanciamos 
do outro porque ele tinha uma posição diferente do 
que vivenciamos, não era tão importante para Deus 
quanto o modo pelo qual vivemos o Evangelho e nos 
relacionamos. 

Em Gênesis 4.6, Deus, após rejeitar a oferta de Caim, 
diz: “Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? 
Se bem fizeres, não é certo que serás aceito?” ou quando 
o Senhor Deus pergunta a Caim no verso 9: “Onde está 
Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei; acaso sou eu guar-
dador do meu irmão?”, notamos ira e indiferença. Quando 
estas ervas daninhas fazem parte de nossas relações elas 
são tão danosas quanto o leão faminto e enfurecido e 
causam tanto mal que interferem em nossa comunhão 
com Deus e nos impedem de ser uma benção. Podem ser 
uma forma de defesa ou uma consequência do egoísmo 
que nos corrói, mas será sempre apenas mais um discurso 
em lugar de obras de amor.

Jesus nos ensinou que esse acontecimento entre Caim 
e Abel tem muito mais a ver conosco do que imaginamos. 
Quando nos iramos contra alguém, quando desejamos o 
seu mal, quando o invejamos, quando o isolamos, já o 
eliminamos de nosso coração. Tenho o direito de discordar 
da opinião do meu irmão, de divergir de suas ideias, de 
agir de forma diferente, mas tenho o dever de respeitar 
seu posicionamento e de tentar viver em paz, ainda que 
sinta que estou certa. 

A maioria dos problemas que vivemos em nossos re-
lacionamentos nasce das decisões que tomamos porque 
queremos que o mundo mude para que nos sintamos 
bem. Quero continuar agindo como Caim sem me sen-
tir responsável por ter desagradado a Deus e odiado a 
meu irmão. Se não aceito ser responsável pelas minhas 
escolhas, quero ver todo mundo se adaptando à minha 
realidade ou pagando pela minha infelicidade.

Sem dúvida, algumas vezes enfrento problemas 
por culpa dos atos de outros, mas, na maioria das 
vezes, eu sofro por minha própria culpa, porque eu 
escolhi agir assim e me justifico dizendo que fui in-
fluenciado sem reconhecer que eu tomei a decisão 
de fazer o que fiz.

Não percebemos que no cenário da vida todos parti-
cipamos dos processos e impedir que o outro seja reco-
nhecido não nos torna mais felizes. Essa transformação 
só acontece quando olhamos para nós mesmos, e re-
conhecemos que nosso conflito com Deus afeta nossa 
vida, porque nossos valores mudaram, nossos princípios 
foram alterados.

Eliminar a concorrência não faz de nós vencedores. 
É tão assassino quem mata, quanto quem odeia, quem 
não perdoa, quem deseja o mal para o outro, quem 
permite que seus impulsos tomem conta de sua vida. 
Vencemos quando atingimos o alvo e damos as mãos 
aos outros ganhadores. Se os conflitos interpessoais 
nos fazem perder a perspectiva do outro, perdemos a 
possibilidade de reconstrução. Quando queremos impor 
nossa vontade pela força destruímos os relacionamentos 
mais significativos.

Que tenhamos olhos para perceber a graça e a miseri-
córdia do Senhor em nossa vida. O que precisa mudar em 
minha casa, em minha vida, em meus relacionamentos 
com os amigos, irmãos e colegas? Antes de trazer tua 
oferta a Deus, vai reconciliar- te com teu irmão. Muda 
os teus olhos e deixa Deus mudar teu coração. Peça ao 
Espírito Santo que transforme tua vida, construindo algo 
de bom, mudando a ti mesmo, sem tentar eliminar os 
demais vencedores.

Que haja em nós expressão do amor de Deus operan-
do um milagre para que sejamos impactados e façamos 
diferença. Se nosso coração estiver cheio da graça de 
Deus é sobre isso que vamos falar, é alicerçados nessa 
graça que vamos viver.  Não há plenitude de Deus se não 
deixamos Deus agir em nós. Atos 1:8 diz: “sereis minhas 
testemunhas”, o instrumento de Deus, a mão que abençoa, 
o coração que ama.

Eliminando a 
concorrência?

Campo Grande MS Missão ACRER

pequeno espaço para dar 
início ao trabalho e evitar 
gastos com aluguel. Já teve 
início o trabalho com crianças 
e adolescentes aos sábados 
na residência de uma família 
e há uma frequência média 
de 25 pessoas nas reuniões. 
Neste mês de fevereiro terá 
início o trabalho com jovens 
e adultos. Orem pelo Nathan, 
que terá que fazer o transplan-
te de rim e está aguardando 
o momento certo. Quanto ao 
trabalho no Timor Leste conti-
nua bem e o pastor Lourinaldo 
deverá fazer uma viagem até lá 
no final de março para dar sequ-
ência ao treinamento de líderes 
locais. Orem por toda a família 
do Pr. Lourinaldo: Suenia, Levi 
e Nathan. Contatos pelo e-mail:  
timorlouri@hotmail.com.

lebrarmos mais um ano 
de vida do Pr. Gasparino e 
agradecer também a Igreja 
Batista El Shadai pela visão 
missionária, de abraçar e 
apoiar este ministério que 
nasceu primeiramente no 
coração de Deus e este 
ano completará 20 anos de 
existência, cumprindo uma 
ordem divina, a de pregar 
o evangelho da Salvação. 

Asas de Socorro
Missão junto ao Departamen-
to Administrativo, por enten-
der que as atividades admi-
nistrativas são importantes 
para o desenvolvimento das 
Organizações e do trabalho 
missionário. Nesse meio tem-
po eles estarão se preparando 
para uma possível mudança 
de Anápolis para o Norte, na 
Amazônia até final de 2018. 
Ludmilla, esposa do Tiago con-
tinua com todas as suas ativi-
dades contábeis e financeiras 
na Missão. Atua de forma inte-
gral e cumpre 40 horas sema-
nais. Suas funções incluem os 
lançamentos contábeis, fiscais 
e conciliação bancária, mais 
cálculo dos impostos, entrega 
de declarações mensais e anu-
ais, elaboração de demonstra-
ções contábeis, fechamento 
da contábil e reuniões com os 
gerentes dos departamentos. 
Orem pelo novo ano de traba-
lho e pelo sustento do casal na 
obra missionária. Para conta-
tos (062) 9 8137-1152, e-mail: 
tiago.missoes.asas@gmail.
com ou ludmillaaamorim@
gmail.com. Pelo WhatsApp, 
(062) 9 8137-1152.

6º Aniversário

Bonfim Paulista está pagando 
o financiamento do terreno. 
Orem pelos dois ministérios.

CE. De 23 a 25 em Campinas 
SP. Os preletores serão Dr. 
Tedd e Margy Tripp dos EUA 
que tratarão do tema: “Ídolos 
do Coração”. Inscrições: www.
cno.org.br.

Congresso OANSE

informações do missionário 
fundador, Pr. Leonilson Pe-
reira leite, estarão em breve 
concluindo a parte de reboco 
das paredes do templo em 
construção. Já foi realizado 
uma assembleia pela igreja 
enviadora do missionário 
no dia 26 de janeiro e em 
breve acontecerá a organi-
zação jurídica da igreja. O 
novo trabalho já iniciado 

Projeto Uberaba

estão no Brasil cuidando de 
documentações relacionadas 
aos estudos. Orem para que 
tudo se resolva a contento. É 
bem provável que Nathanael 
permaneça em Curitiba para 
estudar. São decisões fami-
liares para as quais devemos 
orar. Para mais informações 
sobre o trabalho em Maputo 
use o e-mail: divinogomesa-
morim@yahoo.com.

Maputo

9º Aniversário

pelo missionário Leonilson em 
Delta MG está caminhando. Do 
terreno adquirido já foi pago R$ 
35.000,00, faltando ainda R$ 
9.000,00. Para contatos com 
Pr. Leonilson use o e-mail: pr-
leonilson@hotmail.com, tele-
fone (34) 3311-1142, Celular 
e WhatsApp (34) 99117-9309.

cias tendo como preletor o 
Pr. Mauro Regis da Silva da 

Igreja Batista Independente 
de Batatais SP.

fundador da Missão ACRER. 
A cerimônia contou com 
a participação de alunos 
e ex-alunos da Comuni-
dade Terapêutica ACRER 
que edificou a igreja com 
testemunhos de vidas que 
foram transformadas pelo 
Poder da Palavra de Deus. 
Gostaríamos de agradecer 
primeiramente a Deus, 
pela oportunidade de ce-



6
Fevereiro de 2018 •

Visão
Panorâmica

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

A área do Templo: O lu-
gar mais ameaçado do 
planeta

A disputa atual por Jeru-
salém se concentra principal-
mente na área do Templo, na 
Cidade Antiga, em cujo centro 
se ergue a cúpula dourada 
da Mesquita de Omar. Já há 
vários anos, em uma de suas 
edições, o New York Times se 
referiu com muita proprie-
dade a este pedaço de chão 
do Monte Moriá, ou Monte 
de Sião, como “os metros 
quadrados mais explosivos 
do mundo”. Surge, então, a 
pergunta: Por que existe tan-
to interesse em torno dessa 
fraçãozinha de terra?

Reivindicação judaica. Por 
um período de cerca de 1.000 
anos, havia o Templo judaico 
sobre o Monte Moriá, desde o 
Século XI a C até o Século I d C 
De acordo com as orientações 
da Torá, a Lei de Moisés, aquele 
era o único lugar em que este 
Templo poderia ser construído.

O Templo representava 
o ponto central geográfico 
dos israelitas para o culto a 
Deus, sendo especialmente 
o lugar onde deveriam ser 
trazidos os sacrifícios de ani-
mais. Hoje, perfazem quase 
2.000 anos que o povo judeu 
tem o profundo anseio de ver 
esse Templo reconstruído. O 
“Muro das Lamentações”, 
a imensa parede de pedras 
talhadas ao lado oeste do 
Monte Moriá, é um resquício 
da majestosa muralha prote-
tora que emoldurava a área 
do Templo judeu.

Há 2.000 anos, o povo 
judeu comparece ali para la-
mentar a perda do seu san-
tuário. É impossível que al-
guém consiga avaliar quantas 
lágrimas foram derramadas e 
quantas orações foram ele-
vadas pela reconstrução do 
Templo diante daquele muro. 

Estava procurando uma igreja perfeita e resolvi ligar 
para o apóstolo Paulo para ter uma orientação:

- Alô! É o Apostolo Paulo?
- Sim, é ele! 
- A graça e paz!
- A graça e paz!
-Desculpe o incômodo Apóstolo, mas estou precisando 

da sua ajuda
- Pois não!
- Preciso de ajuda na minha vida cristã, andei me decep-

cionando com muita coisa na igreja a qual pertenço e estou 
naquela fase “self service”. Estou escolhendo uma Igreja 
perfeita para eu congregar. Gostaria de ter informações 
sobre algumas Igrejas.

- Pois não, se eu puder lhe ajudar!
- Me diga uma coisa, estou pensando em congregar em 

Corinto, seria ela uma igreja perfeita? 
- Olha, a Igreja de Corinto tem grupinhos (I Co 1.12), tem 

inveja, contendas ( I Co 3.3), brigas na justiça (I Co.6), tem 
fornicários (I Co 5)

- Nossa!
- E a Igreja de Éfeso?
- Foi uma Igreja alicerçada na palavra (At 20.27), mas 

ultimamente tem muita gente sem amor por lá. (Ap 2.4)
- Então penso em ir congregar em Tessalônica.
- Tessalônica! Tem alguns que andam desordenadamente 

e não gostam de trabalhar (II Ts 3.11)
- Nossa! Tá difícil em Paulo!
- E se eu for para a Igreja de Filipos?
- Filipos é até uma igreja boa, mas tem algumas notas 

destoantes. Tem duas irmãs lá; uma se chama Evódia e a 
outra Síntique (Fp 4.2) que se desentenderam e estão sem 
conversar uma com a outra. 

- Mas porque Paulo?
- Não sei bem, acho que foi por causa do uniforme da 

festa da União Feminina da Igreja de Filipos!
- Então acho que vou mudar para Colossos e vou con-

gregar lá o que você acha?
- Olha, em Colossos o problema é doutrinário, tem uns 

hereges que estão querendo rebaixar a pessoa de Cristo 
dizendo que ele não é Deus. O negócio está tão feio lá que 
estão até realizando culto aos anjos (Cl 2.18)

- Meu Deus! E se eu for para a Galácia?
- Olha, na Galácia tem crentes se mordendo e devorando 

uns aos outros (Gl 5.15)
- Meu Deus! Realmente tá difícil, entrei em contato com 

o Apóstolo João porque pensei em congregar em Tiatira, mas 
ele me disse que lá é uma Igreja tolerante. Tem tolerado uma 
mulher que se diz profetisa e tem ensinado a se prostituir e 
comer sacrifícios de idolatria (Ap 2.20). Pensei em ir para Laodi-
céia mas João me disse que lá eles são muito indiferentes, são 
mornos (Ap. 3.16). Depois pensei em congregar em Pérgamo 
mas, João me disse que lá tem algumas doutrinas estranhas, 
a doutrina de Balaão (Ap 2.14) e dos nicolaítas (Ap 2.15).

- Sabe Paulo, já pensei em ir para a Igreja Sede em Jeru-
salém, mas, lá está cheio de preconceituosos com os gentios 
(Gl 2.12,13). Fiquei sabendo que já teve muita murmuração 
por lá (At. 6.1) e crente duas caras (At 5). Me parece que se 
chamavam Ananias e Safira, salvo engano...

- É Paulo, realmente tá difícil!
- Qual a solução? Me dá uma orientação!
- É simples. A Igreja do lado humano é imperfeita, mas Deus 

está trabalhando. Você se esqueceu do que escrevi aos Efésios: 
... para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem 
ruga, nem coisa semelhante, mas, santa e irrepreensível (Ef 5.27).

- E breve estaremos na Igreja perfeita, a igreja dos pri-
mogênitos, que estão inscritos nos céus (Hb 12.23).

- Dou-lhe um conselho: Não procure uma Igreja perfeita 
mas procure uma igreja bíblica!

- Então está bem Paulo! Obrigado! Vou ler mais a Bíblia. 
Mesmo condenando tais práticas estou reconhecendo que não 
há Igreja perfeita enquanto estivermos aqui. Mas mesmo reco-
nhecendo suas imperfeições não abandonarei a comunhão entre 
os irmãos e procurarei fazer a minha parte vivendo uma vida cristã 
autêntica esperando a volta de Jesus! Obrigado Apóstolo Paulo. 

- Disponha.
O ano de 2018 é especial 

e o convidamos cordial-
mente a participar dele. 

Primeiramente, realizaremos 
o nosso 20º congresso. Ele 
faz parte do imprescindível 
banquete espiritual do mês 
de outubro. Necessitamos 
de tais dias de comunhão e 
de estarmos juntos ouvin-
do a palavra profética para 
permanecermos no Senhor 
e para produzirmos frutos. 

A Chamada da Meia-
Noite, em Porto Alegre, foi 
fundada em 1968. Dos seus 
membros fundadores, apenas 
2 ainda estão entre nós. São 

A Igreja Perfeita
Marley Mazuze

20º Congresso Internacional Sobre a Palavra Profética
24 A 27 DE OUTUBRO DE 2018 E ÁGUAS DE LINDÓIA SP

50 anos de história de Deus 
conduzindo pessoas fracas. 
São 50 anos de graça e fide-
lidade de Deus, que não se 
omitiu e, apesar de nossas 
falhas, não permitiu que a 
sua obra parasse. 

Somando-se a isso, temos 
o 70º aniversário da funda-
ção do moderno Estado de 

Israel, com a Declaração de 
Independência proclamada 
por Ben-Gurion, em Tel Aviv, 
no dia 14 de maio de 1948.

Assim, desejo convidá-los 
a fazerem todo o possível 
para participar das come-
morações dos 20 / 50 / 70, 

em Águas de Lindóia, pois 
serão dias inesquecíveis, 
cujo ponto alto será a noite 
de Gala na qual diversos ir-
mãos farão uso da palavra e 
haverá várias apresentações 
musicais. Será um aconteci-
mento ímpar ouvir os vários 
pregadores apontando para 
a fidelidade de Deus. “Aque-
le que os chama é fiel e fará 
isso” (1Ts 5.24). Assim haverá 
verdadeira paz e esperança 
em nossa vida.

Inscreva-se no site: 
http://www.chamada.com.br

Dieter Steiger - Fundador da Chamada no Brasil

Jerusalém - Uma cidade sem igual
Roger Liebi

Para o Judaísmo, estas pedras 
são um símbolo da glória per-
dida e também de esperança 
para a salvação vindoura.

Reivindicação islâmica. Por 
outro lado, essa região tam-
bém desempenha um papel 
importante para o Islamismo. 
Desde o Século VII d C até hoje, 
ali estão a Mesquita de Al-Aksa 
e o chamado Domo da Rocha 
(Mesquita de Omar). Esta área, 
localizada acima do Muro das 
Lamentações, com seus dez 
portões e quatro minaretes é 
chamada de “O santuário dis-
tinto” (árabe: Haram esh-Sha-
rif). Esse lugar ocupa a terceira 
posição na hierarquia islâmica, 
ficando abaixo apenas das ci-
dades de peregrinação Meca e 
Medina, que são consideradas 
as mais importantes.

De acordo com a interpre-
tação corrente da Sura 17 do 
Corão, Maomé teria saído de 
Meca em direção ao norte, 
“para o lugar de adoração 
mais distante (árabe: al-ak-
sa)”, em sua viagem notur-
na montado num animal 
alado Al-Buraq, cujos saltos 
supostamente alcançariam 
a distância que o olho pode 
enxergar, e chegou ao lugar 
do Templo em Jerusalém. 
Consideram que o profeta 
teria descido de sua monta-
ria no lugar onde se encontra 
a Mesquita Al-Aksa e orado 
naquela rocha. Em seguida, 
Maomé teria subido dali ao 
céu, onde Alá teria lhe ensi-
nado o modo correto de orar 
e voltado novamente para o 
lugar do Templo. De acordo 
com a tradição islâmica, Ma-
omé, com sua montaria em 
alta velocidade, conseguiu 
voltar para Meca ainda antes 
do amanhecer. Essas informa-
ções esclarecem porque os 
muçulmanos nunca vão de-
sistir de suas reivindicações 
sobre esse lugar.

A caminho do Terceiro 
Templo. Com a Guerra dos 
Seis Dias, em 1967, Jerusalém 
oriental, após quase 2.000 
anos de humilhações por po-
vos estrangeiros, voltou ao 
domínio judeu. Assim, é com-
preensível que o interesse por 
uma nova reconstrução do 
Templo cresceu de um modo 
especial. Entre a população 
judaica surgiu uma verdadei-
ra “febre” pelo Templo. Nos 
últimos anos formaram-se 
diversos movimentos cujos 
esforços estão direcionados 
para a reconstrução do Tem-
plo. Conseguimos perceber o 
risco? Se for erigido um san-
tuário judeu no Monte Moriá, 
pode-se ter certeza que isso 
despertará a ira ardente de 
todo o mundo islâmico, com 
seu 1,5 bilhão de pessoas!

Jerusalém: a capital ju-
daica há mais de 3.000 anos. 
O Rei Davi havia conquistado 
Jerusalém por volta de 1049 
a C. Em seguida, ele a pro-
moveu à capital do Estado 
de Israel (1Cr 11.1-9). Assim, 
Jerusalém mantém o status 
honroso de capital do povo 
judeu durante mais de 3.000 
anos da história de Israel.

Jerusalém na mesa de 
negociações. Com o cha-
mado Acordo de Paz entre 
Israel e os palestinos, de 13 
de setembro de 1993, Jerusa-
lém foi exposta a um destino 
incerto. O acordo “Gaza/Jeri-
có-primeiro” já previa o esta-
belecimento de negociações, 
em prazo breve, para decidir 
sobre a futura condição de 
Jerusalém Oriental e isto 
apesar de ter sido decretado 
pelo Parlamento israelense, 
em fins de 1980, que toda a 
Jerusalém seria a capital eter-
na e não-dividida de Israel. 

Os palestinos reivindicam 
a posse de Jerusalém. Essa 
região disputada, segundo a 

opinião deles, será a capital 
de um futuro Estado palesti-
no - porém, sem a renúncia 
ao Monte do Templo. O Sheik 
Isma’il Al-Nawadah afirmou, 
em sua pregação do dia 03 de 
abril de 1998, na Mesquita Al
-Aksa: “Jerusalém se encontra 
no topo das cidades santas do 
Islã. Nenhuma cidade é tão 
santa quanto ela, exceto Al-
Medina e Meca (...) Jerusalém 
pertence a nós e não a vocês 
(Israel); esta cidade é mais im-
portante para nós do que para 
vocês (...) Jerusalém é a cha-
ve, tanto para a guerra como 
para a paz, mas, se os judeus 
imaginam que estão em con-
dições de manter o território 
e também a paz mediante o 
emprego de força, então eles 
estão muito enganados.”

O caminho para a paz no 
Oriente Médio sairá de Jeri-
có, a cidade da maldição (Js 
6.26), passando pelo “campo 
minado” de Jerusalém. Rabin 
e Arafat, quando estavam nos 
jardins da Casa Branca, na ver-
dade acenderam o estopim 
de uma granada de tempo e 
que começou a queimar sob 
influência do medo. Agora, 
a política mundial precisa se 
concentrar em Jerusalém. Os 
povos são desafiados a tomar 
uma posição clara e inequívo-
ca em relação a essa cidade.

Vemos que Jerusalém, de 
alguma maneira, se encontra 
no foco do conflito no Oriente 
Médio. Este conflito não é um 
acontecimento meramente 
local. Pelo menos a partir da 
Guerra do Golfo (1991) não 
pode mais ser ignorado o fato 
de que o “barril de pólvora” 
Oriente Médio, com todas as 
suas dificuldades, problemas 
e conflitos, representa um pe-
rigo para a paz e a segurança 
de todo o mundo.

De onde e para onde? Se 
quisermos entender bem os 
acontecimentos atuais em e ao 
redor de Jerusalém, então deve-
mos montar um resumo geral da 
história. Isso também será um 
auxílio para a melhor compreen-
são e para ordenar o que a Bíblia 
diz sobre o futuro dessa cidade. 
Certamente isso tornará visível 
que o bem e o mal de todo o 
mundo está diretamente ligado 
à cidade de Jerusalém.
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Radar 
Geral

Deus não pretende que o conhecimento seja um 
fim em si mesmo, mas sim que seja um meio 
para se alcançar algum fim.” John Stott

Este ano acontecerá 
nos dias 13 a 16 de março, 
o 11º Congresso de Teologia 
Vida Novas. Será no Hotel 
Monte Real em Águas de 
Lindoia SP. O tema, “Teo-
logia no Poder do Espírito 
Santo” terá como preleto-

No dia 17 de fevereiro 
de 2018, acontece o culto 
de posse do Pr. Cicero H. M. 
Fernandes, como titular da 
Igreja Batista em Camboriú 
SC. Formado em 2004 pelo 
Instituto Bíblico Maranata, 
em Marilândia do Sul PR, foi 
ordenado ao ministério pas-
toral em 2008 pela Primeira 
Igreja Batista em Altônia PR. 

A Igreja batista Independen-
te de Parque São Sebastião em 
Ribeirão Preto SP, sob a liderança 
do Pr. Mário Baio, comemorou 
o 28º ano de fundação. A im-
portante data foi comemorada 
com a realização de uma série de 
conferências realizada nos dias 
26 a 28 de janeiro de 2018 tendo 
como preletor o missionário Pr. 
André Moreira de Serrana SP.

No dia dois de dezem-
bro de 2017, a Igreja Batista 
Bíblica em Balsa Nova, lide-
rada pelo obreiro Augusto, 
comemorou seu nono ani-
versário de fundação. O cul-
to de ações de graças contou 

Sob o tema “Evidências de 
uma vida cristã eficaz”, será 
realizado no período de car-
naval deste ano, dias 10 a 13 
de fevereiro, o Acampidentro 
em Morro Agudo na Escola 
de Comércio como nos anos 
anteriores. As inscrições es-

Aconchego é amparo, 
abrigo, conforto, como-
didade, agasalho, calor, 

apoio.... Refere-se, principal-
mente, a um bem-estar pro-
porcionado por um ambiente 
acolhedor, que protege, que é 
agradável e confiável. Teorica-
mente é possível experimen-
tar a sensação de aconchego 
em diversos tipos de ambien-
tes, atividades ou no convívio 
com outras pessoas.

É comum ouvirmos ex-
pressões como “ambiente 
aconchegante”, referindo-se 
tanto ao lugar físico, quanto à 
presença de pessoas ou even-
tos. Aquela poltrona favorita 
no cantinho da sala pode ser 
o seu aconchego diário ao 
fim de uma jornada cansa-
tiva. Para outros é o abraço 
da esposa, do marido, dos 
filhos... São momentos que 
podem durar muito pouco, 
mas são necessários porque 
seu efeito é duradouro.

Pensando nisso e tendo 
como parte do seu ministério, 
a MBAM - Missão Brasileira 
de Apoio aos Missionários, 

No dia primeiro de de-
zembro de 2018, a 
Igreja Batista Shekinah, 

de Manaus, deu início à sua 
primeira grande empreitada 
missionária fora da capital 
amazonense, com o “Projeto 
Maués”. Maués é um municí-
pio do interior do Amazonas, 
famoso por ser grande produ-
tor de guaraná. Localizado na 
divisa com o Pará, encontra-
se a aproximadamente 300 
quilômetros em linha reta 
de Manaus. Infelizmente, o 
acesso não é tão simples, e 
a distância acaba se esten-
dendo. Com pouco mais de 
60 mil habitantes, torna-se 
o novo foco missionário da 
Igreja Batista Shekinah. 

Sob o comando do pastor 
Célio Bezerra, acompanhado 
pelos irmãos Antônio Carlos 
Araújo e Washington Hana-
da, a equipe iniciou sua jor-
nada partindo da Rodoviária 
de Manaus com destino a 
Itacoatiara, para fazer uma 
conexão até o município de 
Maués, via fluvial. 

No dia seguinte, sábado, 
a equipe da IBS se deslocou 
pelo rio Maués-Açu durante 
40 minutos para Comunidade 
do Pupunhal, em sua primeira 
missão. Como na maior parte 
da Amazônia, as estradas na 
região são os rios, e muitos 
lugares só são alcançados 
através de barcos. 

Nessa comunidade, mo-
ram aproximadamente 30 
famílias, e há 53 anos o Pr 
Leonard Brown deu início ao 
trabalho de evangelização e 
organizou a Igreja local. Vale 
destacar que o Pr Wendell 
Hiers, companheiro de minis-
tério do Pr. Leonard, dividindo 
as responsabilidades, atuou 
diretamente na organização 
da Primeira Igreja Batista de 
Maués, instalada na principal 
avenida da cidade, no bairro 
de Maresia. Toda a visita foi 
guiada pelos irmãos locais, 
pastor Irineu, sua esposa, 
Germana, e o diácono Eliseu.

Entre as maiores dificul-
dades dos irmãos daquela 
comunidade estão a distância 
do município de Maués e a 
falta de aprofundamento no 
conhecimento bíblico. Com 
um grande número de crian-
ças, também faltam materiais 
didáticos para o ensino.

No domingo, outras co-
munidades foram visitadas, 
Novo Jardim e Vitória da 
Conquista no Peneira, utili-
zando o meio de transporte 
mais usual na região, a canoa 
com motor de rabeta. 

Posse em Camboriú SC
Pr. Cicero é casa-
do com Adelma 
Ponciano Fernan-
des, pai da Emma 
Louise Ponciano 
Fernandes com 8 
meses. Com infor-
mações enviadas 
por Luiza Viero, 
e-mail: mluizavli-
ma@gmail.com

28 Anos

com irmãos da IBBV e o seu 
Pastor, Faustino e da IBBC 
e seu Pastor Danton Bogo. 
As duas igrejas visitantes 
apresentaram louvor espe-
cial com o Coral Shekinah e 
o Grupo Vocal.

Nono Aniversário

tão abertas para as igrejas da 
região. Para saber mais entre 
em contato com: Pr. Edinho, 
de Morro Agudo (16) 99107-
9249; Pr. Aluísio, de Nupo-
ranga (16) 99325-0255 e Pr. 
Lorival, de Sales Oliveira (16) 
99151-6166. 

Acampidentro de 
Carnaval

res: Paulo Romeiro, Franklin 
Ferreira, Heber Campos Jr, 
Graig Keener, Michael Hor-
ton, Martim Weingaertner 
e Jonas Madureira. Para se 
inscrever: https://vidano-
va.com.br/editora/eventos/
congresso-2018#.

Congresso Vida Nova

tendo sido usado por Deus na 
conversão do Pr. Moisés. Mui-
ta alegria, festa e homenagens 
durante o evento e toda glória 
atribuída ao Senhor.

35 Anos

No final de 2017, a UMBA-
BICRE realizou o 6º Congresso 
no Acampamento Maanaím 
em Campinas SP. O tema foi 
“Amor como estilo de vida”, 
baseado em Colossenses 
3.14. A preletora foi a nossa 
colunista, Selma Maria Pavan 
Agnesini, da Igreja Batista In-
dependente de Batatais SP. 
Para contatos com Selma use 
o celular com WhatsApp (16) 

98122-1115 ou e-mail: sagne-
sini@hotmail.com. 

UMBABICRE

A Primeira Igreja Batista 
Bíblica em Florianópolis, lide-
rada pelo Pr. Sebastião Moi-
sés Damázio, comemorou 35 
anos de fundação no final de 
2017. Pr. Moisés e sua esposa 
Rute deram início ao trabalho 
missionário de implantação de 
igrejas em Santa Catarina em 
1982. Nesses 35 anos, um total 
de sete igrejas foram iniciadas. 
Para a comemoração da PIBB 
em Florianópolis, foi convidado 
como preletor o pastor estadu-
nidense, Gordon Wilkey que 
foi missionário aqui no Brasil, 

Aconchego Pastoral
está elaborando para 2019, o 
Aconchego Pastoral. Será um 
evento baseado em Marcos 
6.31, quando Jesus diz aos 
seus discípulos: “Vinde vós, 
aqui à parte, a um lugar de-
serto, e repousai um pouco. 
Porque havia muitos que iam, 
e vinham, e não tinha tempo 
para comer.”

Aconchego Pastoral projeta 
ser um lugar onde os pastores 
possam aninhar-se para mo-
mentos reparadores, revigoran-
tes e, acima de tudo, estimulan-
tes para continuar servindo com 
alegria ao nosso Deus.

Eu nunca me esqueço do 
dia em que, na casa de um vi-
zinho nosso, quando eu ainda 
era adolescente, a explosão 
de uma panela de pressão. A 
casa não tinha laje e a pane-
la voou para fora destruindo 
parte do telhado, deixando 
o fogão danificado. O moti-
vo para aquela explosão foi 
o entupimento da válvula de 
segurança. Quando isso ocor-
re, a pressão interna cresce 
até explodir.

Pastores podem se tornar 
verdadeiros homens bombas 
no ministério. Entupimentos 
diversos fazem crescer a pres-
são interna. O acúmulo de ta-
refas, associado às pressões 
que nem sempre são visíveis, 
podem entupir a válvula. Boa 
parte dos pastores não conse-
gue se abrir e a explosão pode 

ser apenas questão de tempo. 
A panela de pressão ex-

plode devido ao que está den-
tro dela. A origem das nossas 
tensões sofrem influências 
externas, mas de fato, as ten-
sões crescem dentro de nós. 
A maneira como reagimos em 
relação ao que está fora de 
nós é responsável pelo cres-
cimento da pressão. Somos os 
responsáveis e teremos que 
prestar contas.

Descanso é uma neces-
sidade básica para o ser hu-
mano. Foi isso que Jesus de-
monstrou aos seus discípulos 
em Marcos 6.31: “Larguem 
tudo e venham repousar um 
pouco.” O descanso limpa a 
válvula e impede a explosão. 
Desde a criação, o próprio 
Deus enfatizou a necessidade 
do descanso quando o tex-
to diz que após seis dias de 
trabalho, descansou. E não 
ficou apenas no exemplo. Ele 
mesmo incluiu o descanso na 
Lei escrita.

Quando Jesus usou a ex-
pressão “um lugar deserto”, 
queria afastá-los das ativida-
des normais. Não é deserto 
literal. É afastar-se de tudo 
para um tempo de íntima co-
munhão com Deus. Trata-se 
de um lugar calmo, à parte, 
longe da multidão. Conversar 
com Jesus de maneira mais 
íntima através da comunhão 
com iguais, meditação na pa-

lavra e oração.
Um detalhe muito impor-

tante no contexto de Marcos 
6. 31, é que depois desse des-
canso programado com Jesus, 
aqueles discípulos voltam 
para a multidão, percebem 
a necessidade dos que esta-
vam na multidão e sugerem 
a Jesus que os mande para 
casa (v.36). Mas Jesus, olhan-
do para eles, disse: “Dai-lhes 
vós de comer” (v.37). Esses 
mesmos discípulos, dados a 
afazeres, começam a plane-
jar a solução e descobriram 
que não poderiam alimen-
tar a multidão. Não tinham 
a solução do problema. O 
que tinham, não passava de 
5 pães e 2 peixes. Nos versos 
39 a 44, Jesus faz a sua parte 
e os discípulos fazem a parte 
deles: distribuem o alimento!

NOSSO PROJETO
Para que o Aconchego 

Pastoral, que também ser-
virá como base de apoio 
missionário, esteja pronto, 
vamos precisar de ajuda. Há 
uma reforma pesada para 
ser feita no local e teremos 
que investir, em uma esti-
mativa preliminar, cerca de 
R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais), entre materiais e mão 
de obra. Mesmo fazendo al-
gumas partes em mutirão, os 
gastos são necessários. Ore 
por esse projeto.

Após uma hora navegan-
do pelo rio que gradualmente 
se estreitava, a equipe chegou 
ao ponto de não conseguir 
mais seguir de barco, e teve 
de enfrentar o calor amazô-
nico a pé. Lá encontraram 
os irmãos já reunidos. Com 
moradias muito rústicas, 
com marcantes limitações 
em recursos materiais, mas 
muito receptivos e amáveis, 
as 13 famílias residentes se 
espalhavam na comunida-
de. O culto foi dirigido pelo 
irmão Eliseu e o pastor Cé-
lio ministrou a Palavra. Um 
animado bingo foi realizado 
após o encerramento do cul-
to. A premiação contemplava 
desde pequenos pacotes de 
farinha a palmas de banana. 
O Pr. Célio foi, inclusive, um 
dos contemplados com uma 
palma de banana inajá, que 
foi a sobremesa do almoço. 

Já de tarde, chegou a hora 
de visitar a comunidade Vitó-
ria da Conquista no Peneira, 
chegando ao destino após 
50 minutos. Lá, a equipe foi 
recebida pelo irmão Eudes, 
responsável pelo trabalho. 
Estruturalmente mais orga-
nizado, mesmo diante das li-
mitações de recursos, o irmão 
e sua esposa relataram os 
trabalhos que são realizados 
com frequências relevantes. 
Apresentaram suas necessi-
dades especialmente da falta 
de materiais para ensino das 
crianças e adultos.

Nos dias seguintes, 4 e 5, 
as ações foram centralizadas 
na cidade de Maués, onde a 
equipe teve a oportunida-
de de visitar a Congregação 
localizada no bairro Donga 
Michiles, que está sob a res-
ponsabilidade da missionária 
Carolina, cunhada do Pr. Iri-
neu, organizada há 25 anos. 

Semelhantemente às 
comunidades visitadas nos 
dias anteriores, o trabalho 
na cidade também necessi-
ta de materiais para estudos 
das crianças e dos adultos. 
Frequentam essa Congrega-
ção aproximadamente 40 a 
45 pessoas, das quais 30 são 
crianças.

A jornada foi encerra-
da com o regresso, no dia 
6, saindo de Maués às 8h e 
chegando em Manaus às 18h. 
A equipe voltou realizada e 
confiante que uma semente 
foi plantada, e o trabalho em 
Maués tem grandes oportu-
nidades de crescimento. Com 
informações e fotos de: Sér-
gio Oliveira Filho, e-mail: 
sergiooliveirafilho@me.com.

Igreja Batista Shekinah 
inicia o Projeto Maués AM
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Ser capaz de colocar continuamente em questão as próprias 
opiniões esta é, para mim, a condição preliminar de qualquer 
inteligência.” Ítalo Calvino

O Ministério LVO - 
Luz e Vida para 
Orientais, sob a 

liderança do Pr. Raul 
Nogueira e sua esposa 
Graça, convoca todos 
os amados que tem o 
coração em missões, ou 
deseja conhecer mais, 
de forma experimental, 
a participarem desse 
novo projeto de curto 

Em dezembro fiz um novo 
amigo, Pr. Ruy Lopes 
Messias. Esta amizade 

iniciou no sábado dia dois de 
dezembro de 2017 pela ma-
nhã, quando recebi o telefone-
ma de um homem que ainda 
não conhecia. Nunca tinha 
ouvido falar nele. Na ligação, 
ele me perguntou se eu pode-
ria ajudá-lo levando seu carro, 
carregado de utensílios de mu-
dança, de Ribeirão Preto SP até 
Assaré CE. Ele também preci-
saria de ajuda para distribuir 
folhetos, e fazer pregações em 
alguns povoados e no culto de 
domingo. 

Respondi que daria a res-
posta na segunda, dia quatro. 
Embora o convite fosse um 
tanto inusitado, Deus já tinha 
me levado a orar em minha 
sala de estudo, no dia anterior 
à ligação: “Senhor, use mais a 
minha vida para glorificar o seu 
nome. Ensina-me mais de Ti”. 
Depois de orar, até segunda-
feira, entendi que que aquela 
situação vinha de Deus.

Saímos de Ribeirão Pre-

O excelente e amplo tra-
balho desenvolvido pelo 
Irmão Hélio de Menezes 

Silva constitui, indubitavel-
mente, um documento base, 
fundamental e inédito, na his-
tória batista fundamentalista 
brasileira, até ao momento, 
pois não existe em nossa lín-
gua um texto Bíblico produzido 
por batistas fundamentalistas. 

Todas as publicações de 
Bíblias na língua portuguesa 
seguem um padrão de tradu-
ção protestante. Desta forma, 
palavras como batismo e igreja 
não foram traduzidas, mas so-
mente transliteradas. No tra-
balho de tradução de Hélio de 
Menezes Silva encontramos 
essas palavras traduzidas para 
nossa língua literalmente e so-
mos sabedores da importância 
dessas palavras para a doutri-
na batista. Podemos afirmar 

Bíblia de Estudo LTT
LITERAL E DO TEXTO TRADICIONAL COM NOTAS (794 PÁGINAS, 30 X 24)

Projeto Uruguai 2018

entre os membros do grupo. 
Dividiremos os participantes 
em equipes para prepararem 
os alimentos e fazerem as lim-
pezas da base. O alvo é que 
tenham uma ideia de como 
funciona uma base de treina-
mento missionário.

Os participantes estarão 
recebendo treinamento em 
evangelismo e discipulado. 
Os estudos e treinamentos 
serão dados na parte da ma-
nhã. Após o almoço, todos os 
participantes irão para áreas 
alvos das igrejas uruguaias que 
estarão envolvidas no projeto 
para evangelizar e, se houver 
conversões, iniciar o discipu-
lado.

Em todos os nossos pro-
jetos estudamos um livro da 
Bíblia versículo a versículo.

Dados para Inscrição: 
Nome completo; Sexo; Idade; 
Tempo de conversão; Minis-
tério onde atua; Nome da sua 
Igreja; Indicar se tem algum 
cargo, como pastor, semi-
narista, missionário, outros. 
Responde à pergunta: Já par-
ticipou de algum projeto mis-
sionário? Em caso afirmativo, 
qual? Fala espanhol fluente ou 
básico? Tem alguma doença? 
Toma algum remédio continu-
amente? Qual? Tem pressão 
alta? Tem alguma alergia? 
Qual? Por que deseja partici-
par deste projeto?

Celular. WhatsApp. E-mail. 
Dar um nome e telefone para 
contato em caso de emergência.

Solicitamos aos que não 
participarão deste projeto que 
intercedam ao Senhor para que 
Ele nos dê sabedoria para con-
cretizarmos cada parte do mes-
mo. Necessitamos de proteção 
física e espiritual, saúde e os 
recursos financeiros e materiais 
para alcançarmos muitas almas 
para o Senhor Jesus.

prazo. Será realizado entre os 
dias 02 a 17 de julho de 2018. 
Estamos postando a Ficha de 
Inscrição, avisos e instruções 
importantes, no Facebook, e 
enviando pelo WhatsApp, bem 
como pelo e-mail: jasialvo@
gmail.com.

Os interessados em terem 
uma experiência missionária 
transcultural a título de trei-
namento podem participara 
do Projeto Uruguai 2018. As 
inscrições estão abertas e po-
dem ser enviadas por e-mail.

INSTRUÇÕES
As diárias estão estima-

das em U$15 (quinze dóla-
res) incluindo: alimentação, 
materiais para evangelismo e 
discipulado, transporte inter-
no e ofertas. Serão quinze dias 
bem aproveitados e de gran-
de impacto tanto para os que 
atravessarão a fronteira como 
para os que nos receberão.

O transporte aéreo não 
está incluído nas diárias. O 
voo no qual a maioria estará 
viajando é LATAM - Ida: VOO- JJ 
8030 - IDA (Guarulhos a Mon-
tevideo). Volta: VOO - JJ 8031 
(Montevideo a Guarulhos). 
Mas não importa o voo que a 
pessoa for, nós teremos no dia 
da chegada ao Uruguai meios 
para reunir o grupo.

Quanto mais cedo as passa-
gens forem compradas, maior 
a possibilidade de conseguir 
melhor preço. Sugerimos a 
agência de viagem que nos 
atende através da Cidinha. Ela 
tentará colocar os participantes 
do Projeto Uruguai no mesmo 
voo. O WhatsApp dela é: (011) 
96437-0107. Caso queira com-
parar sua passagem através de 
outra agência, fique à vontade.

A compra de alimentos e 
dos materiais de evangelismo 
e discipulado serão rateados 

Raul e Graça Nogueira - C.T.T- MINISTERRO LVO

Pr. Anízio Gomes - Igreja Batista Bíblica Fundamentalista - 
Soledade, PB. http://e-biblico.com

que a LTT é uma excelente fer-
ramenta para estudiosos da 
Bíblia, sejam eles batistas ou 
não, pois a mesma é de uma 
profundidade literal. 

Já no que diz respeito às 
quase 2.000 notas de rodapé e 
10.000 mini-notas ao final dos 
versículos, elas trazem explica-
ções e elucidações sobres as 
várias doutrinas da Bíblia. Com 
toda certeza podemos afirmar 
que a LTT é um presente de 
Deus para todo o povo de Deus 
da fala portuguesa. 

Sinto-me honrado de po-
der fazer parte deste projeto, 
o qual costumo dizer que é 
um projeto de uma vida de-
dicada a Deus, a vida de um 
homem de Deus defensor da 
fé batista fundamentalista que, 
juntamente com a sua espo-
sa Valdenira Nunes Silva, têm 
dedicado mais de 20 anos de 

suas vidas a esse magnifico 
trabalho.

Que Deus abençoe a 
distribuição da LTT para 
os crentes da língua por-
tuguesa e que aqueles que 

utilizarem desta ferramenta 
sejam amplamente aben-
çoados pela dádiva de co-
nhecer a palavra literal do 
nosso Deus e vida eterna, 
Jesus Cristo. 

O Ceará é grande, mas os missionários 
fundamentalistas são poucos!

Pastor Olavo Pereira de Melo Neto
to SP no domingo, dia 10 às 
06h30 e chegamos em Assaré 
CE na quarta dia 13. Esse tem-
po dentro do carro foi precio-
so. Nós nos fortalecemos, en-
corajamos e animamos um ao 
outro. Sem falar dos debates 
bíblicos, planos e sonhos com-
partilhados. Creio que Deus se 
agradou daquele tempo.

Quanto mais rumo ao 
norte íamos, depois de pas-
sar pelo estado de São Paulo, 
Triângulo Mineiro, Brasília, de-
parávamos com água salobra, 
pobreza, miséria, vegetações 
secas, adolescentes, jovens e 
adultos com poucas ou sem 
nenhuma expectativas de 
terem uma vida diferente da 
que elas conhecem, de pros-
tituição, drogas, assassinatos, 
idolatria e injustiça.

No estado de São Paulo 
onde sirvo a Cristo como pas-
tor, também temos estas coi-
sas. Porém em uma proporção 
menor ou, quem sabe, mais 
camuflada. No estado de São 
Paulo tem muitas igrejas para 
as pessoas escolherem a quem 

querem servir: se a Jesus Cris-
to ou a elas mesmas. Mas por 
onde passamos, estas pessoas 
não conhecem a mensagem da 
cruz, que Cristo nasceu, mor-
reu e ressuscitou por elas. Elas 
não podem confessá-lo, pois 
não o conhece, nem tem aces-
so a uma igreja comprometida 
com o evangelho, pregações 
bíblicas fundamentalistas. 
Muitas dessas pessoas não 
sabem da salvação em Jesus 
Cristo. Apenas ouviram esse 
nome.

Antes de ir para aquela re-
gião, ouvia falar que Juazeiro 
do Norte CE era “a capital da 
fé”. Mas não foi essa impressão 
que tive. Ouvi muitos falarem 
de Deus, porém de uma forma 
muito carismática e renova-
da. Ouvimos falar de igrejas 
batistas que tem deixado de 
ser fundamentalistas e tem se 
pentecostalizado e renovado. 

Para os leitores terem uma 
ideia, quando fui ao aeropor-
to, procurar uma lembrança 
para trazer para minha família, 
encontrei mais de 50 opções, 
porém todas tinham envolvi-
mento com o catolicismo ou 

padres regionais. Voltei para 
minha terra sem lembranças 
para eles. 

Vi muitas igrejas reno-
vadas e pentecostais, e não 
vimos as fundamentalistas. 
Vi um evangelho de entrete-
nimentos, e não vi pessoas 
transformadas, fervorosas, 
que amam a Cristo. Vi um 
campo fértil para semearmos 
igrejas comprometidas, mas 
quem irá pregar nos sertões 
do Ceará, Piauí e Bahia? 

Valorizemos os missioná-
rios e pastores que servem 
onde Deus os mandam, e não 
só em cidades onde se tem 
bons médicos, bom estudos 
e faculdades. É vergonhoso ver 
o quanto alguns de nós, pasto-
res e missionários, amamos o 
mundo e as coisas que nele há, 
a ponto de dedicarmos pou-
ca atenção à obra missionária 
em nossos púlpitos, ignoran-
do que o Senhor Jesus Cristo 
teve uma rotina missionária 
completa.  

Rogai, ao Senhor da seara 
que mande trabalhadores para 
o Ceará.
E-mail: ibmneto@hotmail.comPr. Olavo pregando em Assaré

Pastores Ruy e Olavo

Pr. Raul e Graça


