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Israel acaba de celebrar 
70 anos (1948-2018) 
como estado indepen-

dente, autônomo e sobe-
rano na terra Prometi da ao 
patriarca Abraão (Gn.15.17-
21). No calendário judaico 
05 de Iyar (18/04/18), já no 
calendário ocidental será 14 
de maio. Mas qual foi sua 
história no passado recen-

A AMI - Associação Mis-
sionária Independen-
te acaba de fi nalizar o 

registro do seu novo Estatu-
to com as adequações legais 
e alterações operacionais. 
A nova Diretoria agora está 
empossada. As assembleias 
para as mudanças, que ocor-

te que preparou o terreno 
para que o povo judeu se 
tornasse essa jovem potên-
cia mundial? 

Vejamos alguns eventos 
importantes que levaram à 
fundação do Estado de Is-
rael.

Em 1855 temos a primei-
ra grande compra de terra 
na então chamada “Pales-

ti na” do império turco-oto-
mano por colonos judeus, o 
que vai desencadear a imi-
gração e a criação do Kibutz. 
A primeira Aliá (onda de 
imigração organizada para 
Israel), ocorreu em 1882. O 
termo Aliá signifi ca ascen-
são ou elevação espiritual, e 
passou a ser usado para de-
signar a imigração de judeus 

para a Eretz Israel - Terra de 
Israel. E aqueles que fazem 
Aliá, os imigrantes judeus, 
são chamados ole hadash. 
Esses judeus em sua maioria 
vieram da Europa Oriental 
dirigidos por um idealismo. 
O Barão Edmund de Roths-
child estabeleceu novas 
vilas e vinhatarias na pla-
nície costeira e na Galiléia 

como incenti vo para esses 
jovens imigrantes. Com a 
Aliá surgiram os primeiros 
Kibutzim (plural de Kibutz), 
que signifi ca: “reunião” ou 
“juntos”, ou seja uma forma 
de coleti vidade comunitária 
israelense basicamente agrí-

cola. Os Kibutzim em Israel 
ti veram uma função muito 
importante e fundamental 
na criação do Estado Judeu, 
preparando através do cul-
ti vo da terra a subsistência 
da nação.  Conti nua na pá-
gina 6

reram no fi nal de 2017 em 
Guarulhos SP, agora estão 
devidamente registradas. 

Entre as mudanças estão 
a nova formação da mem-
bresia e da Diretoria. Agora, 
além de pastores convida-
dos, os missionários que 
esti verem atuando dentro 

do território brasileiro pas-
sarão a ser membros da 
missão ao iniciar o quinto 
ano de seu ingresso. Esses 
missionários terão direito de 
voz, de voto e de serem vo-
tados para diversos cargos, 
inclusive para a presidência. 
No caso do Coordenador de 

Missões, que sempre será 
um dos missionários, passa 
a ser eleito juntamente com 
a Diretoria a cada três anos, 
podendo ocupar mais uma 
função. Em relação à Dire-
toria que era composta por 
três pessoas, passou para 
sete. Conti nua na página 3

Missão AMI de “cara” nova

Carlos Moraes João Saraiva Elizeu Reder Ademário Jr Tiago Henrique Roberto Brito

 “Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? 
Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus fi lhos”. (Isaías 66.8)

Leia nesta edição

Nos dias 25 a 27 de maio de 2018, a Igreja Bati sta do Calvário em Morro Agudo estará hospedando o Curso Casados 
Para Sempre, dirigido a pastores e casais interessados em desenvolver um ministério efeti vo com famílias através da 
igreja. Leia na página 5

Casados Para Sempre
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Editorial
e Opinião

Cada vez que você faz uma opção está transformando sua 
essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes".
C.S. Lewis
essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes".

Os Batistas e a 
soteriologia O Brasil dos meus sonhos se reverte aos anos 

setenta e parte dos anos oitenta quando ainda 
cantávamos o Hino Nacional Brasileiro pelo 

menos uma vez por semana e aprendíamos conteúdo 
e Educação Moral e Cívica nas escolas, andávamos 
pelas ruas da cidade sem medo de sermos assaltados, 
realizávamos cultos ao ar livre sem precisar de au-
torização prévia, os programas de televisão seguiam 
horários rígidos para cada faixa etária da população, a 
família tradicional era protegida e valorizada, crianças 
podiam começar a trabalhar a parti r dos 12 anos de 
idade, ao invés de fi carem na rua ou de tempo integral 
nas escolas, aprendendo a fumar maconha ou outros 
entorpecentes, e o presidente da república era um 
cidadão honrado. 

O Brasil dos meus sonhos contava com juízes 
capacitados para julgar os maus feitos e uma jus-
ti ça mais célere voltada para punir os culpados e 
resguardar os inocentes. Os ministros de estado e 
de empresas estatais, na maioria das vezes, eram 
técnicos em suas áreas de atuação e não pelegos 
designados para desviar dinheiro e fortalecer os 
seus parti dos políti cos. A saúde pública funciona-
va, a educação era de qualidade e a segurança era 
levada a sério pelos meliantes que ti nham medo 
da polícia. Os deputados e senadores da república 
respeitavam o Executi vo e realmente havia sepa-
ração e fi scalização entre os poderes. Por 22 anos, 
o homem que ocupava a presidência da república 
era um líder honesto, disciplinado, culto e patriota 
acima de tudo. 

O Brasil dos meus sonhos 
limitava a liberti nagem e a ma-
nipulação das mídias cujo papel 
era o da informação e do entre-

O Pregue a Palavra é um projeto cujo propósito 
consiste no aperfeiçoamento de pastores e 
líderes que estejam envolvidos diretamente 

com a pregação da Palavra. A missão acredita que 
apenas com um retorno à Palavra as igrejas poderão 
cumprir sua missão de glorifi car o Senhor e proclamar 
seu nome. Para tal, faz-se necessário um retorno à 
práti ca da pregação expositi va. 

Com esse propósito a missão elaborou um currí-
culo de oito módulos, sendo dois encontros anuais 
somando um total de quarto anos para a conclusão. 
Cada módulo consiste no estudo de um livro da Bíblia. 
Ao fi nal o aluno do Pregue a Palavra terá estudado Jo-
nas, 2 Timóteo, Gênesis, Marcos, Efésios, Habacuque, 
Salmos, Tito e Apocalipse. O conteúdo é estritamente 
hermenêuti co e os módulos são desenvolvidos de 
maneira muito práti ca e até mesmo as leituras e 
tarefas complementares foram planejadas para uma 
melhor interação professor/aluno.

A missão tem sua sede na PIB de Ati baia em São 
Paulo e seu Diretor Executi vo é o Pr. David Merkh Jr 
que por sua vez é um dos pastores da igreja, sede 
da missão que está debaixo da liderança do Pr. An-
tonio Mendes. O Pregue a Palavra tem diretores res-
ponsáveis para cada região do país e já tem alcance 
internacional.

O diretor responsável pela Região Norte é o Pr. 
Rubem Silva e ele juntamente com o irmão Credival, 
formam a equipe de professores que tem servido os 
polos na região. No mês de abril, a pedido da Igreja 
Bati sta Regular Filadélfi a, na pessoa do Pr. Elias Cardo-
so, foi realizado o primeiro módulo na cidade de Tefé 
AM, a 500 km de Manaus com acesso tanto por via 

aérea, um percurso 
de uma hora, como 
fl uvial que leva 13 
horas de lancha. 

O módulo teve 
dezesseis alunos, 
pastores e diáco-
nos da Igreja Fila-
délfi a, assim como 
pastores, diáconos e 

O Brasil dos meus sonhos

tenimento, mas sem viés políti co ou ideológico.  O 
esti lo de vida dos arti stas não podia ser apresentado 
como exemplo a ser seguido pelos jovens e, sobre-
tudo, pelas famílias brasileiras como acontece hoje 
em dia. Aliás, a redemocrati zação de 1986 libertou 
os parti dos políti cos e os meios de comunicação para 
manipular a opinião pública enquanto aprisionou a 
população com leis, tratados internacionais, estatu-
tos e até com códigos de trânsito elaborados para 
arrecadação fi nanceira e controle sobre as massas.  
A verdadeira democracia não alcançou a todos os 
brasileiros, pois ainda somos obrigados a votar, não 
podemos opinar sobre opções sexuais, discuti r reli-
gião ou expressar a nossa fé em lugares públicos sob 
a pena de sermos processados por assédio religioso. 
Precisamos fi car trancados em nossas casas, atrás 
de grades, com medo dos assaltantes e assassinos 
enquanto pagamos altí ssimos impostos sem retorno 
nas áreas de segurança, educação e saúde. “Ai dos que 
decretam leis injustas, e dos escrivães que prescrevem 
opressão” (Isaías 10:1).

Não sei se o meu sonho voltará a se realizar um 
dia, mas o Brasil de hoje faz parte dos meus maiores 
pesadelos. No entanto, eu ainda amo o meu país, amo 
o meu povo e sei que a grande maioria dos brasileiros 
não faz parte desta anarquia que estamos vivendo e 
assisti ndo agora: Pátria, família e religião! 

Pregue a Palavra na Região Norte 
do Brasil

seminaristas de igrejas da própria cidade e comuni-
dades vizinhas. Os módulos foram ministrados pelo 
Pr. Rubem Silva e o professor Bruno Lahan, da Igreja 
Bati sta em Dom Pedro, Manaus AM, que na semana 
seguinte estava como aluno parti cipando do terceiro 
módulo da turma em Manaus, estudando o livro de 
Gênesis, também ministrado pelo Pr. Rubem e pelo 
professor Credival. 

Na agenda do Pregue a Palavra Região Norte, dos 
dias 1 a 20 de maio, tem início uma nova turma em 
Roraima, com os professores Rubem Silva e Bruno 
Lahan. Ore por esse projeto e caso tenha interesse 
em fazer parte de um grupo existente, ou de iniciar 
um novo grupo, procure o contato da missão pelo 
site www.pregueapalavra.org.br.

Para Bruno Lahan, “o Pregue a Palavra é uma 
bênção de Deus por muitas razões”, e ele desta-
ca duas: “A primeira é que o curso leva o aluno a 
depender apenas da Palavra de Deus, o que torna 
o pregador não apenas fi el ao texto, mas o leva 
à construção de uma teologia bíblica a parti r das 
Escrituras, podendo avaliar suas próprias crenças 
como as crenças transmiti das em qualquer teologia 
sistemáti ca ou comentário bíblico. A segunda razão 
é que os módulos proporcionam um tempo de re-
frigério e refl exão bíblica. Geralmente pregadores 
apenas explicam a Bíblia e muitas vezes não tem o 
privilégio de ouvir outros pregadores, mas nos en-
contros somos muito abençoados na parte práti ca 
do curso onde um professor prega um sermão ex-
positi vo no livro estudado, e, principalmente somos 
pastoreados por Deus através da sua Palavra. Isso 
é maravilhoso nesse ministério.”

Posição intermediária entre 
o Calvinismo e o Arminia-
nismo, é o que os Bati stas 

sempre buscaram na soteriologia. 
Por isso, radicalismos à parte, o 
trânsito sempre foi livre. Na teolo-
gia, as falhas conduzem ao debate 
sério ou aos radicalismos heréti cos 
que isolam grupos e acabam crian-
do seitas dentro do cristi anismo.

Nas questões soteriológica, 
a soberania de Deus tem sido o 
questi onamento mais ferrenho, 
pois alguns querem ser tão sobera-
nos na interpretação, quanto Deus 
o é na revelação. O que deixa lacu-
nas no debate sério, muitas vezes, 
são as posições por trás dos enun-
ciados dos referidos pontos que 
descrevem tanto o arminianismo 
quanto o calvinismo. 

Equilíbrio é o elemento que 
defi ne o posicionamento doutri-
nário dos Bati stas. Fugir de paco-
tes fechados e de engrenagens 
hermenêuti cas eivadas de visões 
fi losófi cas que transitam no fi o da 
navalha entre verdade e erro é um 
exercício que exige perseverança 
no trato com posições divergentes.

Ao longo dos anos, o debate en-
tre as teologia holandesas e suíças 
levou à geração de outros pacotes 
mais abertos, mas também pacotes, 
como são os casos do Baxterianismo 
e do Amyraldianismo, e até mesmo 
as tentati vas de muti lações criando 
um Arminianismo de 4 pontos e o 
tal de Calvinismo Moderado. Tais ini-
ciati vas passam a ser novos rótulos 
que, na maioria das vezes, querem 
ocupar o mesmo espaço. Asseme-
lham-se às estratégias de marketi ng 
para alcançar consumidores.

Como bati sta, não me orgulho 
dos rótulos como aqueles que que-
rem dizer que o apóstolo Paulo foi 
bati sta. Mas sinto-me à vontade, 
sem exageros, para me incluir entre 
aqueles que, desde a era apostólica, 
aceitam o debate das questões fun-
damentais da fé cristã sem acreditar 
que qualquer declaração doutri-
nária de determinado sínodo seja 
defi niti va a ponto de equivaler-se 
às Escrituras. Seria cair no mesmo 
erro da Tradição Católica.

Por mais que possa ser válido, a 
citação de qualquer teólogo como 
referência, isso pode levar a radi-
calismos inconsequentes. Eu me 
lembro de um irmão em Cristo com 
longa experiência e testemunho de 
vida e de amor pela evangelização. 
A igreja onde ele havia congregado 
por longos anos acolheu em uma 
sucessão pastoral um jovem pas-
tor que estava empolgado com as 
aposti las do seminário onde estu-
dara. Suas mensagens eram trata-
dos teológicos que, possivelmente 
ti nham esboços seguindo as normas 
da ABNT com citações de rodapé e 
longos trechos de teólogos. 

Depois de um período com 
séries de mensagens embasa-
das nos seus teólogos favoritos 
aquele irmão que estava entre os 
fundadores daquela congregação 
procurou o jovem pastor e lhe pe-
diu, humildemente, que ele desse 
prioridade em suas mensagens, às 
citações de textos bíblicos ao invés 
das interpretações dos tratados 
teológicos e dos diversos sínodos.

Não recebeu resposta, mas tam-
bém não foi atendido. Acabou saindo 
da igreja e, depois dele muitos outros 
foram em busca de uma igreja onde a 
Bíblia ainda ti vesse mais importância 
do que os teólogos da anti guidade 
e as estrelas contemporâneas dos 
congressos internacionais.

Nunca fui contra o estudo e a 
busca de referências para nossas 
pesquisas teológicas. Já lecionei e 
tenho uma biblioteca que, desde 
os tempos de seminário recebe 
novos volumes sempre que é 
possível. Acredito que os pastores 
nunca devem parar de estudar e 
buscar melhorar o conhecimento. 
Mas vivemos uma época perigosa 
de comichão nos ouvidos e egos 
exacerbados. É muito importante 
que, em nossas pesquisas e es-
tudos para a preparação dos ser-
mões, façamos uso de todos os 
recursos possíveis das abundantes 
informações que estão disponíveis 
em nossos dias. Mas é da mesma 
importância que tenhamos o bom 
senso de colocar em destaque o 
texto inspirado quando pregamos.
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Nosso
Destaque

A nova Diretoria fi cou 
assim constituída: 
Presidente, Pr. Carlos 

Alberto Moraes, da Igreja 
Bati sta Independente de Or-
lândia SP; Vice Presidente, 
Pr. João Azevedo Saraiva Jú-
nior, da Igreja Bati sta em D. 
Pedro, Manaus AM; Diretor 
Administrati vo, Elizeu Reder, 
da Igreja Bati sta Bíblica em 
Vila São Jorge, Guarulhos 
SP; Vice Diretor Administra-
ti vo, Pr. Ademário Inácio da 
Silva Junior, da Igreja Bati sta 
em Vila São José, São Pau-
lo SP; Diretor Secretário, Pr. 
Tiago Henrique da Silva, da 
Igreja Bati sta Regular Ado-
nai em Osasco SP; Vice Di-
retor Secretário, Pr. Roberto 
Casti lho de Brito, da Igreja 
Bati sta Nova Vida em Cara-

Sábado, dia 28 de abril, 
aconteceu mais um 
culto do Integração de 

Jovens Bati stas, desta feita 
na Igreja Bati sta Boas Novas 
em São Carlos SP, sob a lide-
rança do Pr. Fernando César 
Marti ns. O pregador foi o 
pastor Milton José Nunes, 
da IBI de Ribeirão Preto SP.

O ministério Integração 
de Jovens Bati stas teve iní-
cio há cerca de três anos 
através de iniciativa dos 
pastores Wagner de Bar-
ros e Milton José Nunes. 
Na ocasião, o Pr. Wagner, 
da Segunda IBI de Ribeirão 
Preto, percebendo que al-
guns jovens de sua igreja 
andavam desanimados e 
apáti cos, decidiu ligar para 
alguns pastores da região e 
marcaram um culto especial 
para os jovens em um sá-
bado. O Pr. Milton aderiu à 
ideia e deu força para que o 
evento fosse realizado, jun-

Para quem escorre pelo funil da morte sem galhos 
para se agarrar, parece que tudo vale. Na ence-
nação de um culpado que não quer se entregar, 

vemos até que ponto chega a corrupção em um coração, 
o que evidencia ainda mais o grau de degradação do 
ser humano. 

Faz parte da estratégia de quem foge, procurar um 
álibi, manipular, chantagear, intentar criar comoção e 
mobilizar comparsas, cúmplices, ingênuos e incautos, 
numa maquiavélica manobra que visa o viti mismo, a 
confusão e a tentati va do livramento do cumprimento 
da justa condenação.

Todavia, dando evidências de desespero, cada vez mais 
o moribundo mostra que a agonia da morte é terrível. É 
sabido porém, que quanto mais lenta for a morte, mais 
dolorosa é para aquele que a posterga.

Por mais paradoxal que pareça, assumir a culpa 
e confessar que é digno de condenação seria a única 
saída. Está escrito: “O que esconde as suas transgres-
sões, nunca prosperará, mas aquele que as confessa 
e abandona, encontrará misericórdia.” “Se confessar-
mos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.” 
Mas o quão difícil, e até mesmo impossível, é para o 
orgulhoso coração humano prostra-se diante da ver-
dade e dizer: pequei. 

Diante dos homens, nós, que julgamos ser algu-
ma coisa, achamos que temos que defender a nossa 
imagem, a nossa reputação. Mas esquecemos que 
reputação não é caráter, reputação é a impressão que 
damos aos outros de uma verdade que necessariamente 
não existe em nós. E daqui a pouco, quando formos 
chamados diante de Deus, além de não adiantar nada 
resistir ao mandato para comparecer a sua presença, 
ali, naquele fatídico dia, não haverá plateia para im-
pressionarmos com os nossos vangloriosos discursos 
e não adiantará passar óleo de peroba na cara de pau 
da nossa reputação. Aquele a quem temos que prestar 
contas, não ficará impressionado com nenhuma de 
nossas supostas obras. Diante do perfeito Deus não 
temos do que vangloriar. Naquele dia o que contará 
não é o nosso argumento sobre o que fizemos, mas a 
nossa consciência e vergonha de tudo o que não fize-
mos e acima de tudo a nossa confiança ou não naquele 
que tudo fez, o qual ao assumir na cruz a nossa culpa 
deixou aberto o caminho para que, confessando os 
nossos pecados, nos entregássemos, dependendo não 
das nossas tramoias, mas da sua graça e misericórdia.

Hoje você tem liberdade para se entregar. Deus 
sabe que você é corrupto, mas mesmo assim deu o seu 
Filho, Jesus, para assumir a sua culpa na cruz. E a sua 
dívida já foi paga. Se você nele confiar e a Ele hoje se 
achegar, sua promessa é: Quem, arrependido, crê não 
é condenado, mas tem a vida eterna. Porém, se insistir 
em fugir, em negar a culpa, mais cedo ou mais tarde a 
sua hora chegará e nenhuma multidão, instituição, te 
livrará, te ocultará, te impedirá de ser levado ao lugar 
da sua pena.

Lembre-se, na justi ça de Deus não há segunda instân-
cia. Sua oportunidade é agora. “Arrependei-vos, pois, e 
convertei-vos, para que sejam apagados os vossos peca-
dos, e venham assim os tempos do refrigério pela presença 
do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos 
foi pregado. Atos 3.19,20

Olhe para você, e você vai encontrar em toda a longa jornada de sua vida apenas 
ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e você vai 
encontrá-Lo, e com Ele tudo o mais que você necessita". C.S. Lewis

Integração de Jovens Batistas

tamente com outros pasto-
res que se animaram com a 
ideia e por comparti lharem 
da mesma preocupação do 
Pr. Wagner.

Para surpresa de todos, 
no dia daquele primeiro cul-
to compareceram cerca de 
duzentos jovens de várias 
igrejas. Foi um culto ines-
quecível e, naquela noite, 

fi cou decidido que haveria 
conti nuidade do ministério. 
Nasceu, assim, o Integração 
de Jovens Bati stas que con-
ti nua com reuniões marca-
das nas igrejas que abrem 
as portas.

A programação é sim-
ples e objetiva com uma 
mensagem dirigida aos jo-
vens e uma parte social com 

comes e bebes no fi nal para 
um precioso tempo de co-
munhão onde os jovens fa-
zem novas amizades, matam 
a saudade, fazem planos e, 
de vez em quando pode até 
surgir algo mais sério entre 
um rapaz e uma moça que 
descobrem que foram feitos 
um para o outro.

O propósito inicial desse 
ministério tem sido alcança-
do, pois tem proporcionado 
maior aproximação entre as 
igrejas e outros evento sur-
gem desses contatos. Em 
cada reunião é recolhido 
uma oferta que é doada 
para a igreja hospedeira a 
fi m de ajudar nas despesas 
com os comes e bebes.

A próxima reunião do In-
tegração de Jovens Bati stas já 
está marcada para o dia 26 de 
maio na Igreja Bati sta Inde-
pendente de Serrana liderada 
pelo Pr. Alexandre Oliveira. 
Coloque na sua agenda.

Missão AMI de “cara” nova

guatatuba SP; Coordenador 
de Missões, Pr. Carlos Alber-
to Moraes, da Igreja Bati sta 
Independente de Orlândia.

BREVE RETROSPECTIVA 
DESDE JULHO DE 2017

No ano de 2017, a AMI 
- Associação Missionária In-
dependente, havia decidido 
fazer uma ampla reforma es-
tatutária com duas fi nalida-
des. A primeira era adequar 
o Estatuto às novas exigên-
cias legais, de acordo com o 
Código Civil. A segunda era 
rever rumos e traçar metas 
para a missão em relação 
às exigências ministeriais. 
Essa práti ca tem sido levada 
a efeito várias vezes desde a 
fundação da AMI em 11 de 
setembro de 1990.

Como 2017 era o ano 
de realização do congresso 
da missão, que acontece a 
cada dois anos, a Diretoria 
decidiu que convocaria a as-
sembleia para proceder à 
reforma estatutária em uma 
data posterior ao congresso, 
pois seria necessário uma 
discussão mais ampla de 
todos os detalhes.

Acontece que, às vés-
peras da realização do con-
gresso em julho de 2017, 
a missão foi surpreendida 
por um bloqueio nas suas 
contas bancárias por conta 
de um processo trabalhista 
resultante de negócios em-
presariais de um dos seus 
ex-presidentes, Severino 
Monteiro, que na época 
era pastor no TBI - Tem-
plo Batista de Indianópo-
lis em São Paulo, capital. 
Mesmo que a missão nada 
tivesse a ver com o caso, o 
CPF do seu ex-presidente 
levou ao bloqueio judicial 
das contas acarretando 
problemas.

A missão consti tuiu ad-
vogado para a sua defesa 

e, aproveitando as assem-
bleias em andamento, várias 
sugestões foram dadas. O 
tempo mostrou que o me-
lhor caminho a seguir, era 
dar curso aos trabalhos da 
missão, apesar dos contra-
tempos. Foi desgastante e 
sob muita pressão, princi-
palmente para o Diretor 
Administrati vo, irmão Eliseu 
Reder, exigindo uma gestão 
criati va. 

Pela graça de Deus, a 
compreensão dos missio-
nários e das igrejas mante-
nedoras, as perdas foram 
mínimas e a vitória chegou. 
Depois de um período de 
aproximadamente dez me-
ses, com todos os trâmites 
legais devidamente aten-
didos pela missão, veio a 
solução.

Aos que acompanharam 
e oraram por uma solução 
dentro da lei, a grati dão da 
diretoria, e dos missioná-
rios. Às igrejas mantenedora 
que sempre confi aram no 
trabalho sério da diretoria, 
fi ca um agradecimento es-
pecial. A Deus, toda glória!

A Ordem 
de Prisão 
e Você

Conti nuação da página 1
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Recentemente eu assis-
ti  um vídeo na inter-
net, onde uma pessoa 

falava de uma Embaixada da 
Palesti na em Brasília. Fiquei 
curioso para saber se era 
verdade, pois, “Palesti na” 
nem existe como país reco-
nhecido ofi cialmente. Para 
minha surpresa, fui verifi -
car e é verdade. No mês de 
março visitei nossa Capital 
Federal e a vi com meus pró-
prios olhos!

Essa embaixada foi 
inaugurada em fevereiro de 
2016. O Governo brasileiro 
doou a área para sua cons-
trução em 2010. O prédio 
está localizado em uma área 
nobre, no lote 46 do Setor 
de Embaixadas, Norte da Ca-
pital Federal. A embaixada 
é ocupado pelo embaixador 
do Estado da Palesti na no 
Brasil, Ibrahim Alzeben, e 
sua equipe.

Sua inauguração e exis-
tência tem um aspecto suti l, 
que é preocupante. Envolve 
uma questão simbólica, e 
trata-se da primeira constru-
ção do ti po no Ocidente. O 
edifí cio, de forma octogonal, 
traz no seu topo um peque-
no domo dourado. Os que 
estão familiarizados com 
Jerusalém (eu estou, pois 
a visitei em 2012 e 2013), 
imediatamente percebem 
que é uma “miniatura” do 
Domo da Rocha, no Monte 
do Templo. Na práti ca, essa 
Embaixada, comunica que 
a Palesti na, que não é uma 
nação reconhecida ofi cial-
mente pela ONU, tem como 
capital Jerusalém. Agora, é 
sabido que, desde sua vitó-
ria na Guerra dos Seis Dias 

A irmã Irani Camargo, vi-
úva do saudoso Pr. Ricardo 
Camargo, chegou da casa da 
sua fi lha Lílian, que reside 
nos EUA, no fi nal de março.  
Está dando andamento no 
inventário. No momento 
está em Botucatu cuidando 
de sua mãe que passou por 
uma cirurgia, mas seu plano 
é mudar para Barretos SP. 
Deus colocou em seu cora-
ção o ministério de evangeli-

Nos dias 27 a 29 de 
abril, a Igreja Bati sta Inde-
pendente de Alti nópolis, 
sob a liderança do Pastor 
José Roberto, realizou uma 

Igreja Batista Moriah 
em Arapongas PR, sob a 
liderança do Pr. Odair Bas-
tos, está avançando para 
a glória do Senhor. Recen-
temente foi inaugurado o 
berçário através do esforço 
de muitos irmãos na igreja. 
Houve também um bati smo 
e outros estão sendo disci-
pulados. No mês passado, o 
pastor Tiago Henrique, da 
Igreja Bati sta Adonai, em 

Nos dias 21 e 22 de 
abril deste 2018, a Igreja 
Batista Bíblica em Augus-
to Montenegro, Manaus 
AM, sob a liderança do Pr. 
Amarildo Souza, promoveu 
a Conferência Missionária 
Indígena. A mesma teve 
como preletores o Pr. Rai-
mundo Brito e o Missio-

O missionário Agnal-
do de Araújo Júnior, da 
Rocha Eterna, Ministérios 
Evangelísti cos, juntamente 
com os pastores Bobby, Ri-
chard, mais o irmão Lucas 
pregaram em Reginópo-
lis e Balbinos. Na viagem, 

Todos nós desejamos o progresso, mas se você está na estrada errada, 
progresso significa fazer o retorno e voltar para a estrada certa; nesse 
caso, o homem que volta atrás primeiro é o mais progressista". C.S. Lewis

Ministério entre 
árabes muçulmanos

Pr. Ricardo M. de Brito

Ricardo M. de Brito
Missionário aos Árabes Muçulmanos Residentes no Brasil

Contatos para palestras e conferências:
E-mail: pricardomb@hotmail.com

Whatsapp: (17) 98811-5780

(1967), Israel reivindica Je-
rusalém como sua a capital 
histórica e indivisível.

Atualmente, o Brasil 
não reconhece Jerusalém 
como a capital do Estado 
Judeu (Israel), mas reco-
nheceu em 2010 o Estado 
da Palesti na pelas frontei-
ras delimitadas em 1967, 
se tornando o primeiro país 
das Américas a receber uma 
representação diplomáti ca 
palesti na.

Em 2007, o Brasil doou 
US$ 10 milhões para “ati -
vidades humanitárias” na 
Palesti na. Em 2009, doou 
mais US$ 10 milhões para 
a reconstrução de Gaza. Os 
países do IBAS também do-
aram conjuntamente US$ 3 
milhões à Palesti na, mon-
tante investi do nas áreas de 
saúde, educação, agricultu-
ra e assistência a refugiados. 
Mais recentemente, o Brasil 
doou 11,5 mil toneladas de 
arroz à UNRWA, agência das 
Nações Unidas que apoia 
palesti nos.

Em dezembro de 2010, o 
Brasil reconheceu o Estado 
da Palesti na nas fronteiras 
de 1967, iniciati va que foi 
seguida por quase todos 
os países sul-americanos. 
O Brasil apoiou e co-patro-
cinou a Resolução 67/19 da 
ONU, que elevou o status da 
Palesti na a Estado observa-
dor não membro das Nações 
Unidas.

Na verdade, essa Em-
baixada representa uma 
afronta a Israel, a Jerusa-
lém e às verdades bíblicas 
e, lamentavelmente, nosso 
país está compactuando 
com essa afronta!

Arapongas PR

Osasco SP, que atuou em 
Arapongas, esteve visitando 
e pregando na igreja. Foi 
um tempo muito agradável 
para troca de experiências, 
aconselhamento e boas 
conversas sobre o ministé-
rio. Agora há necessidade 
de trocar as telas de co-
bertura da quadra da igre-
ja. Para contato, telefone 
(43) (43) 3056-2004 (43) 
99124-1282.

Conferência 
Missionária Indígena

nário Irineu Tomas Mota. 
Também estiveram presen-
tes, a irmã Germana Mota, 
esposa do missionário Iri-
neu e sua irmã, Carolina 
Oliveira, que também é 
missionária. Esses missio-
nários atuam no município 
de Maués AM, com o povo 
Sateré-Mawé. 

Missionário Agnaldo

percorrendo cerca de 1.200 
km, visitando quatro peni-
tenciárias com 876 homens 
presentes com 27 cultos re-
alizados, foram registradas 
632 decisões. Ao todo, dis-
tribuíram 30 Bíblias e 240 
estudos. Deus seja louvado!

Irani Camargo
zação no Hospital do Câncer 
Pio XII, onde o Pr. Ricardo se 
tratou. Era um projeto dela 
e do seu marido, que Irani 
pretende dar conti nuidade. 
Para isso, conti nua na obra 
missionária através da MBIB 
- Missão Bati sta Internacio-
nal Brasileira. Para contato 
com ela use o e-mail: irani-
camargo@yahoo.com.br e 
telefone (16) 99759-0042 
(Vivo).Altinópolis SP

série de conferências mis-
sionárias. O preletor foi o 
Pr. Alexandre Oliveira da 
Igreja bati sta Independente 
de Serrana. 

Nos dias 6 a 8 de abril 
o missionário Ricardo de 
Oliveira leite que está im-
plantando uma igreja em 
Campo Grande MS, realizou 
a conferência missionária 
tendo como preletor seu 
colega de missão, Geral-
do Oliveira, de Birigui SP. 
O tema da conferencia foi 
“Juntos na Seara do Mes-
tre”. Foi um momento 
abençoador de preciosa 
comunhão com as igrejas 
co-irmãs que se fizeram 

Campo Grande MS
presente. O trabalho tem 
crescido e a EBD é o mo-
mento de maior frequência 
da igreja. Atualmente 19 
pessoas estão sendo disci-
puladas. No Bairro Bordon é 
necessário cobrir uma área 
para abrigar as crianças 
da chuva e do sol, pois ali 
tem sido um dos locais com 
maior resultado na evange-
lização, principalmente de 
crianças. Conti nuem oran-
do pelo casal, Pr. Ricardo e 
Ruth Leite.

Como entender e atender as crianças com algum ti po 
de defi ciência? O que fazer? Como fazer? Como ganhá
-las para Cristo e ajudá-las no crescimento cristão?

Esses são os assuntos a serem tratados no curso a ser 
realizado no dia 18 de agosto de 2018, das 9 às 17h30, na 
sede da APEC, Rua Tenente Gomes Ribeiro, 216 - Vila Cle-
menti no, São Paulo SP (Atrás da Estação do Metrô Sta. Cruz).

As inscrições são feitas online até dia 18 de agosto de 
2018 ou presencialmente no dia do curso, se ainda houver 
vagas. Após essa data, solicite informação pelo telefone 
(11) 5089-6633 ramal 222, com Miriane Santana. Celular: 
(11) 96133-4113. As vagas são limitadas.

Para se inscrever pelo site: www.apec.com.br, clique 
em COMPRAR e faça sua inscrição.

Você está adquirindo a parti cipação desse curso presen-
cial. Isso não é um produto que será enviado pelos correios. 
Importante: Não há devolução do pagamento, podendo o 
crédito ser uti lizado em outro curso durante o ano. 

Investi mento: R$ 70,00 (para inscrições antecipadas). 
R$ 80,00 (para inscrições no dia, se houver vaga). Aposti la: 
Inclusa 

“O segmento mais importante da população e da igreja 
são as crianças. Uma geração, apenas, separa a igreja da 
exti nção. Se não ganharmos crianças para Cristo e discipu-
larmos as crianças salvas nas doutrinas bíblicas, o futuro da 
igreja e da civilização estará em jogo.” (Warren W. Wiersbe).

“Porém em nada considero a vida preciosa para mim 
mesmo, contanto que complete a minha carreira e o mi-
nistério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o 
evangelho da Graça de Deus.” Atos 20:24

Crianças de� cientes 
- Curso na APEC

Para contatos com Lídia Costa
www.larshekina.com.br

(11) 5082-4403 Lar. (11) 2115-4019 
Res. (11) 99273-5637 (Claro). 

(11) 96801-5987 (Vivo). (11) 94804-9156 (Tim).
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No dia 29 de abril, a 
Rocha Eterna, Ministérios 
Evangelístico com sede em 
Ribeirão Preto, realizou 
no Hotel Vancouver, um 
workshop para voluntários 
da região. Os palestrantes 
foram: Dr. Reginaldo Ne-
ves, Formado em Direito, 
Diretor no Sistema Prisio-
nal; Pr. João Henrique Nu-
nes Alves, Presidente da 
Rocha Eterna; Pr. Agnaldo 
Araújo, Coordenador de 
Evangelismo do Estado de 
São Paulo; Pr. Mauricio Ar-
ruda, Capelão Carcerário. 

O missionário, Pr Elias 
Júnior, é paraibano, casado 
com Priscila, pai do Josué. 
Membro da Igreja Bati sta 
Regular Ebenézer, de Crato 
CE, foi enviado como missio-
nário a Portugal através da 
MAB - Missão Auxiliadora 
Bati sta. Ele está trabalhan-
do na implantação de uma 
igreja no Porto, Portugal 
desde dezembro de 2017. 
Com menos de meio por 
cento de cristãos evangéli-

O trabalho do missio-
nário Lorenzo Laura Tipo 
através da implantação da 
Igreja Bati sta Bíblica Jireh 
em Cobija, Bolívia, tem sido 
ricamente abençoado pelo 
Senhor. A igreja está cres-
cendo numérica e espiritu-
almente e aprendendo an-
dar com as próprias pernas 
na dependência de Deus. 
No momento estão rebo-
cando as salas para os jo-
vens e crianças, colocando 
cerâmica na frente da igreja 
e escadas. Para este ano há 
o desafi o de ampliar o tem-
plo que já fi cou pequeno. 
Em março próximo passado 
foi realizado uma viagem 

A Primeira Igreja Ba-
ti sta Bíblica Itariri SP, sob 
a liderança do Pr. Abelírio 
Gouveia de Oste tem de-
senvolvido um projeto de 
missões urbanas denomi-
nado PROMIBES - Projeto 
Missionário Boa Esperança. 
A igreja possui uma Chácara 
muito bem localizada onde 
construiu um acampamento 
e o mesmo tem sido usado 
como meio de evangeliza-
ção. Tem ati vidades todos 
os sábados com escolinha 
de futebol na parte da ma-
nhã e uma espécie de EBF 
conti nuada á tarde. Atual-
mente a frequência é de 60 
a 70 entre crianças e adoles-

No dia 23 de junho deste 2018, o missionário 
Verners Cerpe Junior (Juca), missionário da YMI, 
realizará o TREM – Treinamento Esporti vo Missio-
nária na Igreja Bati sta Regular da Fé em Manaus 
AM. Haverá palestra e ati vidades esporti vas. As 
inscrições estão abertas até o dia 16 de junho e 
você pode entrar em contato com o Juca através 
do e-mail: jucacerpe@ymimissions.org. No dia 28 
de abril próximo passado foi realizado em Mãe 
do Rio Pará outro evento da YMI com apoio da 
Igreja Bati sta Regular Betel. 

Nos dias 25 a 27 de 
maio de 2018, a Igre-
ja Bati sta do Calvário 

em Morro Agudo estará hos-
pedando o Curso Casados 
Para Sempre. O evento está 
sendo coordenado pelo ir-
mão Sílvio Guadanhim, de 
Morro Agudo e pelo Pr. Lu-
ciano Marti ns, de Barretos. 
Os professores são Pr. José 
Antonio e sua esposa Mí-
riam.

Este curso é oferecido 
para pastores e casais inte-
ressados em desenvolver 
um ministério efeti vo com 
famílias através da igreja. 
Não é permiti do a parti ci-
pação apenas de um dos 
cônjuges. É necessário a 
parti cipação do casal. De-
pois deste primeiro, há mais 
dois cursos que podem ser 
feitos: “Filhos Para Toda 
Vida” e “Curso Para Noivos”.

As vagas são limitadas 
e há poucas. As inscrições 
encerram-se no dia 15 de 
maio. O investi mento para 

Se você enxergar o que está por trás de todas as coisas sem exceção, então 
tudo se tornará transparente para você. Mas um mundo completamente 
transparente é um mundo invisível". C.S. Lewis

Workshop Rocha 
Eterna

Houve, também o testemu-
nho de um ex- presidiário. 
Participaram do evento 
35 voluntários envolvidos 
diretamente no ministé-
rio de evangelismo com a 
Rocha Eterna, oriundos de 
igrejas das cidades de Ri-
beirão Preto, Serrana, Luiz 
Antonio, Serra Azul e Fran-
ca. Outros eventos como 
este serão realizados em 
diferentes locais do Brasil 
com o propósito de desa-
fiar, equipar e atualizar os 
envolvidos no ministério 
de evangelismo no Brasil.

Porto, Portugal

cos, Portugal está entre os 
países menos evangelizados 
da Europa e do mundo. No 
momento estão congre-
gando na Igreja Bati sta das 
Antas e aguardando o me-
lhor momento para iniciar a 
implantação de nova igreja. 
Oremos pela salvação dos 
portugueses. Desejando 
conhecer melhor o proje-
to, entre em contato pelo 
e-mail:  eliasjuniorpriscila@
gmail.com.

Itariri SP

centes, algumas das quais já 
estão frequentando as ati vi-
dades da igreja regularmen-
te. A igreja tem uma equipe 
bem estruturada, dos quais, 
5 são missionárias de fren-
te, com instrução bíblica e 
evangelização; 7 irmãs estão 
à frente da cozinha; 3 jovens 
com ati vidades e gincanas. 
Os próximos passos serão a 
instalação de um curso de 
computação e a construção 
de uma quadra coberta que 
possibilitará a expansão do 
projeto. Orem por este pro-
jeto. Contatos pelo e-mail: 
pibbitariri@yahoo.com, ou 
pelo whatsapp (13) 99717-
9262.

Cobija

missionária nos dias 24 e 
25 até a comunidade de 
18 Novembro, que fi ca há 
quatro horas de distância. 
Ali foram bati zados novos 
irmãos e realizado treina-
mentos de liderança. Nos 
dias 20 a 22 de abril, houve 
treinamento de obreiros da 
I.B.B. em Buyuyo, e I.B.B. 18 
de Novembro, com o pastor 
Álvaro A. Pavan da Igreja 
Bati sta Bíblica do Centro 
em Campinas SP, Brasil. No 
fi nal de abril, mais uma via-
gem missionária dia 29 até 
Buyuyo. Conti nuem orando 
pelo Projeto Tríplice Fron-
teira e pela família Laura 
Tipo.

Manaus AM

Neste mês de maio, nos 
dias 23 e 24, a Diretoria da 
AMI - Associação Missio-
nária Independente estará 
reunida em Batatais SP para 
traçar metas para o período 
de dois anos. Para 2019 há 
planos de realizar um en-
contro de toda a missão, 
missionários e conselhei-

AMI
ros, a fi m de tratar de uma 
espécie de refundação dos 
rumos da missão dentro das 
mudanças que foram feitas 
no Estatuto. Há, também, 
a proposta de se fazer um 
Regimento Interno para tra-
tar dos temas relacionados 
ao trabalhos internos da 
missão.

Casados Para 
Sempre

o casal é de R$180,00 (cento 
e oitenta reais), incluindo 
coff ee breack na sexta-feira, 
café da manhã no sábado, 
almoço no sábado, café da 
tarde no sábado e café da 
manhã no domingo. Tam-
bém as aposti las estão in-
cluidas. 

HORÁRIOS:
Na sexta-feira começa às 

19h e vai até 22h. No sábado 
das 8h até 19h30. Domingo 
das 8h às 12h. A hospeda-
gem pode ser preparada 
para os que precisarem, mas 
é necessário informar no ato 
de inscrição. Não pode ha-
ver atraso. 

PARA SE INSCREVER:
Sílvio (16) 99215-9993 

ou Pr. Luciano (17) 99240-
5552 (WhatsApp)

Depósitos: Banco do 
Brasil - Ag. 2328-0 - C/C 
116781-2 em nome de Síl-
vio Roberto Guadanhim. Ao 
fazer o depósito envie foto 
do comprovante bancário 
pelo WhatsApp.
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Em 1880 temos o 
começo do reaviva-
mento da língua he-

braica em Jerusalém levada 
pelo jornalista e linguista 
Eliezer Ben-Yehuda, con-
siderado um dos pais do 
hebraico moderno. Ben
-Yehuda, que imigrou para 
a Palestina em 1881, tor-
nou-se um dos pioneiros 
no uso do idioma hebraico 
como língua viva, incenti-
vando a criação de novas 
palavras. Um dos grandes 
feitos de Ben-Yehuda foi a 
contribuição para a reno-
vação da língua hebraica: 
a concepção de novas pa-
lavras usadas no cotidiano, 
na literatura e nas ciências, 
a criação de uma comissão 
que deu origem à Acade-
mia da Língua Hebraica, e 
a adição do dicionário do 
hebraico antigo e atual. 
Ele, também, insistia que 
as pessoas falassem só o 
hebraico em casa e que nas 
escolas fosse ensinado “he-
braico em hebraico”. 

Somando-se a esses 
eventos temos a criação 
do Moderno Sionismo Po-
líti co fundado pelo Jorna-
lista, teatrólogo e escritor 
Theodor Herzl (1860-1904). 
Em 1896, Theodor Herzl 
escreve “O Estado Judeu”, 
onde desenvolveu a ideia 
da soberania judaica. Os 
judeus só seriam aceitos 
na comunidade mundial 
ao se tornarem uma nação 
como as outras. No Livro 
Altneuland (Old New Land), 
o Estado Judeu é descrito 
como uma nação pluralis-
ta, uma sociedade moderna 
avançada, uma “luz para as 
nações”. 

No início do Movimen-
to Sionista Herzl concla-

DICAS de Leitura
O CRISTÃO E AS 

QUESTÕES ÉTICAS DA 
ATUALIDADE

Walter C. Kaiser Jr
www.vidanova.com.br 

O cristão e as ques-
tões éticas da atuali-
dade é um guia bíblico 
para pregação e ensino. 
A éti ca situacional, que 
se popularizou na década 
de 1960, ensina que “o 
amor é tudo de que pre-
cisamos”. Devemos ser 
amorosos, mas ninguém 
diz como devemos agir. A 
éti ca bíblica é capaz de 

Pois o que você ouve e vê depende do lugar em 
que se coloca, como depende também de quem 
você é". C.S. Lewis

mou os judeus de posses, 
como os barões Hirsh e Ro-
thschild para se juntarem 
ao Movimento Sionista, 
mas, seus esforços foram 
em vão. Então, apelou para 
ao povo, e o resultado foi 
a convocação do Primei-
ro Congresso Sionista, 
na Basiléia, Suíça, em 29 
agosto de 1897. O Primei-
ro Congresso Sionista foi à 
primeira reunião mundial 
de judeus em bases nacio-
nais e seculares, onde os 
delegados elaboraram o 
programa do Movimento 
Sionista e declararam que 
o sionismo é: “um movi-
mento que procura esta-
belecer na Palestina, um 
Lar Nacional para o povo 
judeu.” 

Na abertura do Congres-
so Theodor Herzl declarou: 
“Na Basiléia foi fundado 
o Estado Judeu... Talvez 
daqui a cinco anos, com 
certeza em cinquenta, to-
dos se darão conta disso”.  
Herzl morreu em Viena, 
em 1904, já com sua saúde 
abalada pela pneumonia e 
problemas no coração. Pe-
los seus esforços em prol do 
sionismo, o movimento en-
controu seu lugar no mapa 
políti co mundial. Em 1949, 
os restos mortais daquele 
que cunhou a célebre fra-
se “se nós quisermos, será 
possível”, foram transferidos 
para o Monte Herzl, em Je-
rusalém.  Embora esses im-
portantes eventos tenham 
acontecido no século XIX, 
cabe destacar que a presen-
ça de judeus na Terra de Is-
rael foi permanente desde 
a conquista com Josué até 
os dias atuais. 

Cinquenta anos depois 
do Primeiro Congresso Sio-

nista a profecia de Theodor 
Hertz se cumpre na sede 
das Nações Unidas, em 20 
de novembro de 1947 - A 
Assembleia Geral da ONU 
em Nova York, presidida 
pelo embaixador brasileiro 
Oswaldo Aranha decide, 
com 33 votos contra 13 e 
10 abstenções, dividir a Pa-
lesti na em um Estado Árabe 
e um Judeu, internacionali-
zando Jerusalém.

No dia 14 de maio de 
1948, nasce o Estado de Is-
rael. Encerra-se o mandato 
britânico, e entra em vigor 
a decisão da ONU. Na tarde 
desse dia, às quatro horas 
é anunciada a independên-
cia do Estado de Israel. Seu 
primeiro Primeiro-Ministro, 
David Ben-Gurion, declara o 
novo Estado Judeu com uma 
proclamação de 1000 pala-
vras, sendo a frase inicial: 
“Na Terra de Israel formou-
se o Povo Judeu”, e a últi ma: 
“Em confi ança na Rocha de 
Israel.” Em 14 de maio de 
1948, foi fundado o Estado 
Judeu, Ben-Gurion se levan-
tou e comparti lhou com o 
mundo: “Aqui é o Estado 
de Israel. Por 2000 anos 
esperamos por esta hora, 
e, agora aconteceu. Quando 
o tempo se cumpre, nada 
pode resisti r a Deus” (Nor-
bert Lieth, O Estado Judeu, 
pg.15). 

No dia seguinte à pro-
clamação da independência 
do Estado de Israel, em 14 
de maio de 1948, os exérci-
tos do Egito, Jordânia, Síria, 
Líbano e Iraque invadem o 
país com o propósito con-
fesso de expulsar os judeus 
da terra, e “afogá-los no Mar 
Mediterrâneo”. O Resultado 
da Guerra. Após a assinatu-
ra do armistí cio em 1949, a 

planície costeira, a Galiléia e 
todo o Neguev fi caram sob 
soberania israelense; a Ju-
déia e a Samaria (a margem 
ocidental) fi caram sob do-
mínio da Jordânia; e a Faixa 
de Gaza, sob administração 
egípcia. A cidade velha de 
Jerusalém com a Jordânia. 
No confl ito, foram mortos 
6.000 judeus, equivalente 
a 1% da população.

O moderno Israel pos-
suem 20,770 Km2 (tendo 
60% deste total ocupado 
por deserto) e 8,1 milhões 
de cidadãos (sendo 75,3% 
judeus). Para você ter uma 
ideia, os 22 estados árabes 
possuem 350 milhões de 
habitantes, enquanto os 60 
países islâmicos já somam 
1,2 bilhão de seguidores. Se 
os números são despropor-
cionais, o desenvolvimento 
também é. 

Apesar de ser obrigado 
a investi r cerca 10% do PIB 
na defesa do país, Israel é 
o país que mais gasta com 
pesquisa e desenvolvimen-
to (P&D): são 4,4% do seu 
PIB, quase o dobro da mé-
dia (2,4%) dos 34 países de-
senvolvidos que compõem 
a Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico. 

Toda empresa multi-
nacional de tecnologia do 
mundo tem um centro de 
P&D em Israel, incluindo 
Intel, IBM, Microsoft , Goo-
gle, Facebook e Apple. O 
país também possui mais 
empresas listadas na Bol-
sa Eletrônica “Nasdaq” do 
que toda a comunidade eu-
ropeia junta. Israel possui 
o segundo maior número 
de companhias startups no 
mundo, logo depois dos Es-
tados Unidos. 

“Digo, pois: Porventura 
rejeitou Deus o seu povo? 
De modo nenhum; porque 
também eu sou israelita, da 
descendência de Abraão, da 
tribo de Benjamim. Deus 
não rejeitou o seu povo, que 
antes conheceu”. (Romanos 
11.1-2b)

Por Alexandre Dutra
Pastor Batista, Diretor 

dos Amigos de Sião, 
Mestrando em Estudos 

Judaicos (USP)

1948-2018

orientar nesse senti do, uma vez que parte da luz das 
Escrituras. 

AGORA VEJO
Irmão Mehdi

www.chamada.com.br 
Nesta obra biográfi ca 

você encontrará o relato da 
conversão de um ex-muçul-
mano ao Senhor Jesus. O ir-
mão Mehdi nasceu dentro 
de uma das famílias mais 
religiosas do seu país. Seu 
pai ainda é um dos líderes 
mais influentes daquela 
nação. Você será impac-
tado ao ver o poder do 
Evangelho alcançando um 
estudante de teologia islâmica.

O PRAZER DA PRODU-
ÇÃO CIENTÍFICA

Israel Belo de Azevedo
www.hagnos.com.br

As diretrizes apresenta-
das neste livro visam faci-
litar o procedimento para 
a elaboração de trabalhos 
científicos. A época dos 
TCCs, das teses, das mo-
nografi as¬ provoca grande 
estresse e isso, muitas ve-
zes, deve-se à disparidade 
de regras e formatos. Este 

livro foi elaborado para auxiliar na orientação dos pro-
fessores e alunos.
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Radar
Geral

O IX Encontro Nacional em Defesa da 
Sã Doutrina, acontece no dia primeiro de 
maio de 2018 na cidade de Soledade, orga-
nizado pelas Igrejas Bati stas Bíblicas Funda-
mentalistas e Independentes, do Estado da 
Paraíba. O tema do evento, “O padrão de 
Deus, versus, o mundo”. O evento acontece 
na Escola Estadual Dr. Trajano Nobrega e 
o texto bíblico moti vador do tema “Para 
que, no tempo que vos resta na carne, não 
vivais mais segundo as concupiscências dos 
homens, mas segundo a vontade de Deus.” 
(1 Pedro 4:2). O preletor foi o Pr. Miguel de 
Carvalho.

No dia 21 de abril, acon-
teceu a quarta reunião da 
JUBBEP - Junta Bati sta Bí-
blica do Estado do Paraná. 
A reunião foi na Igreja Ba-
ti sta Bíblica em São Braz, 
Curiti ba PR, sob a liderança 

No dia 14 de abril pró-
ximo passado, aconteceu 
mais um Café dos Pastores 
de Manaus AM, desta feita 
realizado na Igreja Bati sta 

No dia 19 de Maio, às 
16 horas acontece o En-
contro de Mulheres na 
Igreja Batista Esperança 

No dia 28 de abril aconteceu o primeiro 
encontro deste ano dos Casais Apaixona-
dos, um ministério da Igreja Bati sta Inde-
pendente de Orlândia SP liderada pelo Pr. 
Paulo Ricardo Gonçalves. A coordenação 
do evento é do Pr. Carlos A. Moraes que, 
para este primeiro encontro do ano convi-
dou para fazer a preleção, o Pr. André Rivoi-
ro da Igreja Bati sta Independente de Bonfi m 
Paulista SP. Além da palestra sobre “Princípios 
de Comunicação entre o Casal para uma Vida 
Harmoniosa”, a programação teve algumas 
dinâmicas e um tempo de comunhão no fi nal 
com os tradicionais comes e bebes.

A Igreja Bati sta Caraguá 
comemorou quatro anos 
de consti tuição no dia 26 
de abril de 2018. O aniver-
sário foi celebrado no do-
mingo, 29 de abril, tendo 
como preletor o fundador 
da igreja, missionário es-

Nos dias 14 e 15 de abril foi realizada 
uma conferência comemorativa ao 18º 
aniversário da Igreja Batista Bíblica Ca-
rauari AM, liderada pelo Pr. Raimundo 
Brito. O tema abordado foi Ética Cristã. 
Os preletores foram os pastores Timothy 
Hawkins e True Hawkins. 

O Pr. Timothy Hawkins é o atual presi-
dente da Confraternidade Batista Mundial 
do Brasil, e o Pr. True, é seu irmão. Ambos 
são missionários há mais de quatro déca-
das aqui no Brasil.

No dia 28 de abril, aconteceu o 1° In-
tercâmbio de Mulheres Bati sta Bíblicas, 
na Igreja Bati sta Bíblica em João Paulo II, 
liderada pelo Pr. Émerson Pereira de Lima. 
A preletora foi a senhora Diana Hawkins, 
abordando o tema: “Mãos que ajudam”. 
Este evento será realizado bimestralmente 
nas igrejas de Manaus AM.

A amizade nasce no momento em que uma pessoa diz para 
a outra: “O quê? Você também! Pensei que eu era o único.”
C.S. Lewis

JUBBEP

do Pr. Dalton Bogo que foi 
o preletor. As igrejas do es-
tado, em um total de nove, 
estão se organizando para 
formalizar a JUBBEP, o que 
deverá acontecer na próxi-
ma reunião marcada para 

setembro, sendo uma as-
sembleia convocada para 
esse fi m, em local ainda a 
ser defi nido. A organização 
da Junta tem como objeti vo 
estreitar as relações entre as 
igrejas do Estado.

Encontro de Mulheres
em São Paulo SP. O tema 
deste evento será Música 
e Louvor. A preletora será 
Bruna Martins. As organi-

zadoras pedem para que 
todas as participantes le-
vem os comes e bebes para 
o momento de comunhão.

tadunidense Alex Hensley 
e sua esposa Barbara Alai-
ne Hensley. Há dois anos 
pastoreada pelo Pr. Walmir 
Hensley Quaresma, a igreja 
agora tem um quadro de 
missionários apoiados com 
ofertas levantadas através 

da Promessa de Fé implan-
tado em 2016. Orem pela 
igreja e pelo pastor Walmir, 
pois a igreja ainda está em 
fase de implantação. Conta-
tos pelo e-mail: walmirqua-
resma@gmail.com, ou pelo 
WhatsApp (12) 99612-0702.

Aniversário da IBC

Bíblica Lírio do Vale, liderada 
pelo Pr. Gilberto Rodrigues 
Machado. Este evento, que 
acontece bimestralmente 
nas igrejas, tem como fi nali-

dade esti mular a comunhão 
entre os pastores e tratar de 
assuntos relacionados às ati -
vidades desenvolvidas pelas 
igrejas.

Café dos Pastores

Casais 
Apaixonados

No mês de março, apro-
veitando a celebração do 

D i a  I n t e r-
nacional da 
Mulher,  os 
homens da 
Igreja Batista 
Gaivota, lide-
rada pelo Pr. 
Albert Silva, 
re a l i za ra m 
u m  c u l t o 
especial de 
homenagem 
às mulheres, 

Pastor. Em abril, houve a 
celebração da ressurreição 
de Cristo, por ocasião da 
Páscoa com eventos evan-
gelísticos de manhã e à 
noite no Balneário com 
ajuda de irmãos oriundos 
da Igreja Batista Jardim das 
Oliveiras, de São Paulo SP. 
No período da manhã e 
tarde estiveram nas ruas 
pregando e Evangelho, e 
mais tarde, a noite, o cul-
to realizado também pelos 
mesmos.

Itanhaém SP

e também uma homena-
gem ao dia da Esposa do 

18º Aniversário Intercâmbio de 
Mulheres

Defesa da Sã 
Doutrina
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Espaço
Final

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).

No dia 21 de abril acon-
teceu o 22º Encontro 
de Mulheres Bati stas 

da Região de Ribeirão Preto 
e adjacências. O evento foi 
hospedado pela Igreja Ba-
ti sta Independente de Or-
lândia sob a liderança do Pr. 
Paulo Ricardo Gonçalves, e 
realizado nas dependências 
do Centro de Lazer Edgar Be-
nini. A coordenação esteve 

Inic iou-se 
no dia 16 
de abril de 

2018, no Tem-
plo Batista de 
Indianópolis 
em São Paulo 
o Mestrado 
em Ministé-
rios, oferecido 
pelo Seminá-
rio Batista Ca-
raguá. Os dois 
primeiros mó-
dulos foram 
min ist rados 
pelo Dr. Derek 
Coleman Jr. 
Ph.D. e pelo 
Dr. Raymond 
Edge Ph.D. O 
curso foi sub-
sidiado quase 

O Instituto Pedra Viva 
em sua missão de pre-
parar líderes capacita-

dos e bem treinados para 
a obra do Senhor, no dia 
28 de abril formou uma 
turma de Manaus AM. A 
cerimônia aconteceu no 
templo da Igreja Batista 
Bíblica da Redenção, Ma-
naus AM. 

Os formados são Railson 
(que tem por vários anos 
desempenhado o trabalho 
de moderador da Igreja Ba-
ti sta Bíblica das Redenção 
em Manaus), Evanir (que 
atualmente é diácono da 
Igreja, Efraim (também, 
diácono) e a irmã Regiane, 
membro da Igreja Bati sta 
Bíblica em Campinas SP e 
atualmente é missionária 
da Missão Novas Tribos do 
Brasil, trabalhando com as 

Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, 
definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo.
C.S. Lewis

Encontro reúne 230 mulheres

a cargo de uma equipe de 
irmãs composta por: Eliana, 
Amarilda, Emanuela, Priscila 
e Adriana. 

Ao todo, o evento con-
tou com a parti cipação de 
230 mulheres oriundas de 
20 igrejas de 18 cidades da 
região. A preletora foi a irmã 
Mirian Gomes de Oliveira 
Silva que abordou o tema 
“A beleza que os olhos não 

veem”. Inclusive, apoian-
do a excelente palestra, 
um grupo de irmãs da IBI 
de Orlândia apresentou 
uma sugestiva encenação 
sob o tema “A beleza da 
santidade”. Além da pa-
lestra e do teatro, hou-
ve ainda sete especiais 
apresentados por diver-
sas igrejas participantes. 
A direção da programa-

ção, esteve a cargo da 
irmã Amarilda. 

Para 2019 já foi agenda-
do o próximo encontro que 
acontecerá sob a respon-
sabilidade da Igreja Bati sta 
Independente de Parque 
São Sebasti ão em Ribeirão 
Preto, sob a liderança do Pr. 
Mário Donizeti  Baio e coor-
denação da sua esposa, Re-
gina Eleuza. Equipe organizadora com a preletora

falando pelo grupo, o cur-
so foi uma experiência ím-
par: 45 alunos em busca 
de um mesmo propósito 
- conhecer a Deus! Para 
ela, poder ouvir homens 
de Deus como Dr. Derek e 
Dr. Raymond, com grande 
preparo e vivência na fé, 
é motivo de glorificar o 
nome do Senhor. “Cons-
tatamos que verdadeira-
mente somos um só povo, 
todos em busca de um 
mesmo propósito”, disse 
Uélia.

Com empolgação e 
grande expectativa para a 

sequência do curso, Uélia 
disse que, “tanto a Teolo-
gia Sistemática quanto o 
Panorama do Antigo Tes-
tamento, com aulas trans-
mitidas por homens que 
verdadeiramente amam a 
Deus, fez com que todos 
crescessem um pouco 
mais.

Assim, mergulhados 
nos estudos da palavra de 
Deus cumprindo as tarefas, 
os alunos aguardam ansio-
sos os dois novos módu-
los do próximo encontro a 
partir do dia 15 até 26 de 
outubro deste 2018. 

Mestrado em Ministérios
“Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor”. 

Oséias 6.3

que na sua totalidade pelo 
Seminário Batista Caraguá 
que é uma escola dos EUA, 
que oferece seus cursos 
aqui no Brasil com profes-
sores dos Estados Unidos, 
todos com doutorado. 

Um dos principais ob-
jetivos do curso é trazer 
conhecimento a pastores e 
membros das igrejas locais. 
Nos primeiros dois módu-
los houve a participação de 
45 alunos oriundos de 22 
igrejas da região metropo-
litana de São Paulo. 

Para Uélia Dias dos 
Santos, uma das alunas, 

Grupo completo dos 45 alunos

Pastores parti cipantes

Instituto Pedra Viva - 
Formatura e Parceria

crianças na base da missão 
em Puraquequara. 

Os irmãos Efraim e Rail-
son, tem contribuído com 
o Instituto Pedra Viva no 
treinamento outros irmãos, 
que são ribeirinhos no mu-
nicípio de Maués, fazendo o 
que Paulo disse a Timóteo 
em sua segunda carta 2.2 
“Aquilo que de mim apren-
deste, ensina a homens fi eis, 
para que estes, ensinem a 
outros”. Atualmente o Insti -
tuto Pedra viva tem 56 alu-
nos preparando suas vidas 
para a seara do Senhor. 

No mês de julho, em 
parceria com a Missão 
Bandeirantes, o Instituto 
Pedra Viva iniciará aulas no 
Rio Grande do Norte, pre-
parando pastores, missio-
nários e obreiros para que 
novas frentes missionárias 

nasçam no Estado do Rio 
Grande do Norte, principal-
mente no sertão que é tão 
pouco evangelizado.

Para ter um polo de ensi-
no em teologia do Insti tuto 
Pedra Viva em sua Igreja, en-
tre em contato com o pastor 
Edilson Araújo pelo celular e 
WhatsApp (84) 98628-3932. 
Se preferir por e-mail: pasto-
redilsonarauo@gmail.com 
ou adm.pedraviva@gmail.
com.

Na foto, a equipe da 
Missão Bandeirantes evan-
gelizando o sertão do Rio 
Grande do Norte. Na par-
ceria com o Insti tuto Pedra 
Viva, o contato será o pas-
tor Silvanir. O presidente da 
Missão Bandeirantes é o Pr. 
Alexandre, da Igreja Bati sta 
Bereana em Mossoró RN.
www.insti tutopedraviva.com.br


