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Nos dias 19 a 22 de julho de 2018, a Igreja Bati sta 
do Calvário em Morro Agudo estará hospedando o 
Curso Casados Para Sempre. O evento está sendo 

coordenado pelo irmão Sílvio Guadanhim, de Morro Agudo 
e pelo Pr. Luciano Marti ns, de Barretos. Os professores são 
Pr. José Antonio e sua esposa Míriam. Página 6

A Região Nordeste do 
Brasil é formada por 
nove estados da fede-

ração: Bahia, Sergipe, Ala-
goas, Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará, 
Piauí e Maranhão com cerca 
de 57 milhões de habitan-
tes (IBGE). Trata-se de uma 
região multi facetária, onde 
podemos detectar o Nor-
deste “A” - das grandes e 
médias cidades, com inten-
so turismo, forte comércio, 
oportunidades de emprego 
e estudo, concentração de 
riquezas e grandes igrejas 
evangélicas. 

No dia sete de maio deste ano de 2018, o Senhor da glória 
recolheu seu servo John Harmon, fi lho mais velho do 
casal Charles e Ruth Harmon, que também serviram 

como missionários no Brasil desde 1936. John nasceu em Batt le 
Creek, MI nos EUA. Seu irmão George e as irmãs Virginia e Joia 
nasceram no Brasil. Sua infância foi no Brasil, entre os índios 
com seus pais que atuavam na evangelização dos Nambiquaras 
e Terenas.

Em 1963, já nos Estados Unidos, John entregou sua vida ao Senhor 
e passou dois anos no Exército dos Estados Unidos servindo na Alema-
nha. Foi um tempo de importância fundamental para seu aprendizado 
dos princípios bíblicos. Ao retornar do Exército para Batt le Creek, MI, 
concluiu os estudos na Western Michigan University, e depois foi 
para o treinamento do Boot Camp da New Tribes Mission. Matéria 
completa na Página 3

Depois de uma ampla 
reforma estatutária 
e redirecionamentos 

diversos que estão em anda-
mento, a AMI - Associação 
Missionária Independente, 
realizará um encontro com 
todos os missionários e con-
selheiros nos dias 16 a 19 

MISSÃO

Desenvolver a VI-
SÃO, promover 
a COMUNHÃO, 

partilhar INFORMAÇÕES 
estratégicas entre os que 
investem suas vidas na pro-
clamação do Evangelho de 
Jesus Cristo e no desenvolvi-
mento social entre os Ribei-
rinhos e facilitar a INCLUSÃO 
de novas iniciati vas.

A AEPR - Aliança Evan-
gélica Pró-Ribeirinhos foi 
criada ofi cialmente em no-
vembro de 2013, contudo, é 
resultado de um longo pro-

o dia sete de maio deste ano de 2018, o Senhor da glória 

como missionários no Brasil desde 1936. John nasceu em Batt le 
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Em 1963, já nos Estados Unidos, John entregou sua vida ao Senhor 
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Matéria 

O clamor de 
um povo pela 
água da vida

Depois vemos o Nordeste 
“B” - das pequenas cidades, 
que gravitam em torno das 
grandes e médias cidades, 
com poucas oportunida-
des, igrejas pequenas, mal 
equipadas e sem apoio 
algum das grandes igrejas 
do litoral. Por fi m, temos o 
Nordeste “C” - da zona ru-
ral sertaneja, dos inúmeros 
povoados espalhados, onde 
temos um povoamento ralo 
e disperso, sem oportuni-
dade alguma, que vive em 
função da água que quase 
nunca vem. Leia matéria 
completa na página 6

AEPR - Aliança Evangélica Pró-Ribeirinhos
cesso de maturação 
de sonhos e de-
sejos de vá-
rios irmãos 
em Cristo 
por ver 
o Reino 
avançan-
do e  o 
E v a n -
g e l h o 
a l c a n -
çando as 
milhares de 
comunidades ribei-
rinhas remotas e de difí cil 
acesso na Amazônia. Mais 

de quarenta organiza-
ções estão ligadas 

por uma visão 
e objetivo 
comuns de 
cr ia r  um 
espaço e 
ambiente 
para com-

partilhar 
esforços 

de pesqui-
sas, métodos, 

experiências e re-
cursos que possa resultar 

na mobilização de outras 
lideranças tanto quanto 

viabilizar parcerias e ações 
comparti lhadas.

Todas as ações só pode-
rão ser delineadas a parti r 
do conhecimento o mais 
preciso possível da dimen-
são da tarefa. Para tanto os 
primeiros esforços estão 
voltados para o conheci-
mento da dimensão da ta-
refa a parti r de pesquisas 
em três dimensões: o que 
se tem realizado; o que 
se deseja realizar; e o que 
nunca foi feito entre as co-
munidades ribeirinhas do 
Amazonas. Página 3

de julho de 2019. O evento 
deverá ser realizado no es-
paço Recreio Sol Nascente, 
em Guararema SP, no km 
177 da Rodovia Presidente 
Dutra.

O local é de fácil acesso 
e possui excelente infraes-
trutura com ampla cozinha 

e refeitório, salão de fes-
tas, piscina com toboá-
gua e cascata, piscina in-
fanti l, quadra de vôlei de 
areia, campo de futebol 
society gramado, play-
ground, churrasqueira, 
salão de jogos e salão 
reservado para até 280 
pessoas sentadas.

Até lá a missão de-
verá ter desenvolvido 
todos os procedimentos, 
inclusive com defi nições 
para Regimento Interno, 
apresentação e acom-

licita que todos estejam 
orando pela missão e pelos 
missionários e conselheiros. 
A nova Diretoria é esta: Pre-
sidente, Pr. Carlos Alberto 
Moraes; Vice Presidente, 
Pr. João Azevedo Saraiva 
Júnior; Diretor Adminis-
trati vo, Elizeu Reder: Vice 
Diretor Administrati vo, Pr. 
Ademário Inácio da Silva 
Júnior; Diretor Secretário, 
Pr. Tiago Henrique da Silva; 
Vice Diretor Secretário, Pr. 
Roberto Casti lho de Brito; 
Coordenador de Missões, 
Pr. Carlos Alberto Moraes; 
Conselho Fiscal, Pr. Wagner 
Bueno, Pr. Leonilson Pereira 
Leite e Pr. Almir Nunes.

Para maiores informa-
ções entre em contato com 
Pr. Carlos Alberto Moraes 
pelo telefone (16) 99192-
1440 (WhatsApp).

AMI realizará encontro em julho de 2019

“Quanto mais 
o sirvo, mais 
doce Ele é”

Pr. John Harmon 01/11/1941 - 07/05/2018

panhamento de projetos. 
Serão apresentadas as no-
vas diretrizes e ministrado 
estudos sobre apresentação 
e divulgação dos projetos 
e como conseguir apoio e 
parcerias tanto para susten-
to quanto para intercessão.

A diretoria da AMI so-

Pr. Tiago, Pr. Carlos, Pr. Ademário e Elizeu
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Editorial
e Opinião

Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem 
nem o estrague com os problemas de amanhã.”
(Max Lucado)

Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem 
nem o estrague com os problemas de amanhã.”

A Igreja de Cristo sempre 
está sob forte ameaça. 
Há inimigos externos e 

internos. De fora vem persegui-
ção e sedução, de dentro vem 
traição e heresia. A perseguição 
começou cedo. No livro de Atos 
os inimigos externos se enfure-
ceram e teceram fortes ameaças 
e ataques violentos começan-
do com a morte de Estevão. A 
sedução e a heresia se tornaram 
perceptí veis quando a igreja 
cresceu e chamou atenção do 
império. A sedução logo pegou 
aqueles que aceitavam os bene-
fí cios proporcionados pelo status 
imperial. A heresia Se destacou 
na Galácia levando o apóstolo 
Paulo a escrever o alerta à igreja 
de lá contra o abandono da fé e 
a consequente atração por um 
outro evangelho.

O próprio Senhor Jesus, em 
vários sermões, alertava sobre o 
fi m dos tempos quando o maior 
perigo para a Igreja seria a sedu-
ção e a apostasia. O maior risco 
para o esfriamento não se deve 
à perseguição, mas à sedução e 
às heresias. Em períodos de for-
tes perseguições a igreja ganhou 
músculos espirituais e venceu. 
Nos momentos de diálogo as 
heresias sufocaram a fé.

Paulo alertou os líderes da 
igreja. Passando pelo porto de 
Mileto no seu últi mo encontro 
com a liderança da igreja de 
Éfeso, ele preveniu-os sobre o 
perigo da sedução e das heresias 
dizendo que sabia que após a 
sua parti da lobos ferozes pe-
netrariam no rebanho e outros 
surgiriam dentre eles mesmos 
para torcer a verdade e seduzir 
os discípulos. 

Tanto nas advertências de 
Jesus quanto do apóstolo Paulo 
somos exortados para manter a 
vigilância. Quanto mais perto do 
fi m maior deve ser essa vigilân-
cia. O momento é dramáti co para 
a Igreja. Cresce o desregramento, 
as boas práti cas são questi ona-

Esta expressão “neófi to” só aparece uma vez 
no Novo Testamento e foi usada em relação 
ao ofí cio pastoral (I Timóteo 3:6). Esta pala-

vra literalmente signifi ca alguém “recém-plantado” 
na fé. Ninguém saberia dizer com precisão quanto 
tempo leva para que um novo converti do transite do 
analfabeti smo bíblico até ao estágio da maturidade 
espiritual, mas, talvez, o próprio texto de I Timóteo 
Três nos deixe saber quem é neófi to e quem não o é. 
Não basta olhar para o tempo de conversão ou para a 
formação acadêmica daquele que aspira pelo episco-
pado, mas é necessário conhecer o seu caráter cristão. 
Muitas igrejas estão sofrendo emocionalmente por 
causa dos neófi tos e, nos piores casos, passando por 
reformas doutrinárias equivocadas e desnecessárias. 

O neófi to não se preocupa com a sua reputação 
e imagem, pois ninguém tem nada a ver com a vida 
dele. Ele não considera o seu casamento, a sua vida 
fi nanceira e os seus relacionamentos interpessoais 
importantes para o exercício do ministério. Os seus 
ensinamentos refl etem mais as suas práti cas e pre-
ferências convenientes do que, necessariamente, o 
que a Palavra de Deus ensina. Ele exerce liberdade 
para fazer uso de bebida alcóolica, expressar-se de 
forma rude para com os contradizentes e não prati ca 
liberalidade fi nanceira (vs. 2-3). 

O neófi to não possui o respeito de sua família, 
pois dentro de casa todos sabem quem realmente 
ele é: um pai descompromissado, um marido mal
-educado ou um fi lho sem amor para com os pró-
prios pais. Mas se um pastor não ama a sua própria 
família, como poderá amar a família de Deus? Ele 
se acha importante por causa do cargo que ocupa 
e exige o respeito das pessoas—não pelo que ele 
faz—mas pelo que ele acha que é aos seus próprios 
olhos, esquecendo-se que o Diabo foi condenado 

A AMI - Associação Missio-
nária Independente abriu 
espaço para o Projeto Por-

ta Aberta e tem dois missionários 
credenciados em Porto Alegre RS, 
Joel Ribeiro dos Santos e Gelson 
Pereira Mendonça, trabalhando 
na evangelização de presos. Os 
planos são de que os missioná-

das, e os absolutos divinos são 
relati vizados. Nesses dias maus, 
viver em obediência à Palavra é 
candidatar-se à marginalidade. 
Obedecer a Deus soa retrógrado, 
inconveniente. Ser politi camente 
correto é aceitar a sedução e as 
heresias conciliatórias para evitar 
a confrontação. Embora nada 
haja de novo nessas questões, a 
intensidade assusta. 

No primeiro século da era 
cristã, quando Paulo se dedicou 
a escrever duas cartas ao jovem 
pastor Timóteo, as condições 
eram terríveis e o experien-
te apóstolo alertava sobre o 
risco da sedução e da heresia. 
Timóteo vivia pressionado como 
pastor e pregador e precisava de 
encorajamento para se forta-
lecer a fi m de conti nuar sem se 
inti midar. As palavras de Paulo 
eram claras e incisivas: “Forti fi -
ca-te” (2 Tm2.1). 

Para forti fi car-se e ver a sua 
fé crescer, é necessário fazer 
parte de uma igreja local fi el à 
pregação da Palavra. Uma igreja 
local que rema contra a corren-
teza, que não se deixar levar 
pela maré. Tudo isso, sem perder 
de vista que a Igreja é composta 
de pecadores. Sim, lavados no 
sangue do Cordeiro, mas ainda 
com o potencial de pecar.

Por isso, no alerta de Paulo a 
Timóteo, ao mesmo tempo em 
que ele aconselha o “forti fi ca-te”, 
também alerta sobre o fato de 
sermos uma geração de pessoas 
“desobedientes aos pais...ingra-
tos... com falta de amor... cheios 
de impiedade... irreconciliáveis... 
caluniadores... sem domínio 
próprio... cruéis... inimigos do 
bem... traidores... soberbos... 
arrogantes... e mais amantes dos 
prazeres do que de Deus”.

É de dar medo, mas isso é o 
que somos! Por isso, precisamos 
diariamente da renovação da 
misericórdia (Lm 3.22-23), e da 
manifestação da graça supera-
bundante de Deus (Rm 5.20).

Sedução e 
heresias

Cuidado com os neó� tos
por esses mesmos senti mentos. 
Para ele, o testemunho cristão 
é uma questão de opinião. Ele 
não se importa se suas roupas, 
suas conversas e suas ati vidades estejam causando 
escândalo. O importante é a sua consciência e não 
a consciência dos outros (vs. 5-7). 

O homem certo no lugar errado ou o homem 
errado no lugar certo se torna um neófi to também. 
Isso acontece quando uma congregação aceita a 
liderança de um pastor que não compactua com 
a Declaração de Fé original da igreja e se acha no 
direito de mudá-la, quer seja aos poucos ou rapi-
damente. Um homem de Deus éti co não aceitaria 
ser pastor de uma igreja cujo corpo doutrinário não 
seja exatamente o dele e, se por alguma razão, ele 
mudar suas convicções no meio do caminho, ele se 
reti ra para um ministério de igual pensamento ou 
inicia o seu próprio trabalho ao invés de transtornar 
a igreja que inocentemente o aceitou. Todo ti po de 
mudança doutrinária ou fi losófi ca é traumáti ca e 
mais prejudica do que ajuda as pessoas. Famílias e 
indivíduos de longa data, dizimistas, cujas vidas estão 
intrinsicamente conectadas àquele corpo local, são 
obrigados a saírem da igreja ou engolir os novos 
ensinamentos a contragosto.  

Ao ler esta passagem (I Timóteo 3:1-7), é muito 
difí cil não detectar problemas espirituais em nosso 
próprio ministério pastoral, mas se isso aconteceu é 
por que não somos neófi tos e, sim, homens humildes 
para liderar através do exemplo e não por imposição 
ou pela posição do cargo que ocupamos. O ministério 
é um lugar muito difí cil onde precisamos rever dia-
riamente as nossas ati tudes e decisões. Não somos 
os donos da verdade ainda que sirvamos à Verdade 
em pessoa. 

A AMI quer missionários em capelanias

dois a cinco anos de reclusão, além de multas. Para 
isso é necessário o treinamento e capacitação para 
desenvolver suas habilidades e realizar um trabalho 
produti vo nas áreas da aconselhamento, pregação 
e evangelização.

Aqui no Brasil o número de pessoas internadas 
anualmente em hospitais chega a 15.000.000. Os 
presídios abrigam mais de 500 mil pessoas adultas 
de ambos os sexos, além de ter mais de 4 milhões 
de pessoas ligadas a esses presos.

Certamente há muitos cursos de preparação para 
capelania e os interessados em tais ministérios deve-
riam procurar identi fi car tais cursos. Um bom progra-
ma de formação para capelães deverá ter no currículo 
matérias como Formação Doutrinária (Doutrinas 
básicas da fé cristã e evangelismo) Regulamentação, 
Ensino, Aconselhamento, Capelanias específi cas, 
como, hospitalar, militar, carcerária, escolar, entre 

outras. Deverá haver preparo tan-
to teórico quanto práti co. Pode 
haver um curso que deixe de fora 
as matérias bíblicas desde quer o 
candidato já tenha feito um curso 
de preparação teológica.

Lei que embasa a ati vidade da 
capelania no Brasil: Lei Federal: 
6.923 Art. 5º Inciso VII. É assegura-
da nos termos da lei a prestação de 
assistência religiosa nas enti dades 
civis e militares de internação co-
leti va (hospitais, presídios) - Cons-
ti tuição Federal de 1988.

rios levantem sustento para dedicar-se tanto de 
tempo integral, quanto de tempo parcial ao mi-
nistério de capelania e evangelização em prisões. 
Mas dentro da filosofia de ministérios da missão, 
há espaço para outras áreas de evangelização e 
capelania, como, hospitais, escolas, universidades 
e outras instituições que abram as portas para o 
apoio espiritual. 

Como a maioria dos trabalhos de capelania são 
feitos por voluntários, acreditamos que as pessoas 
que têm um chamado comprovado para tais áreas 
devem se preparar para esse ministério e, ao mesmo 
tempo procurar um meio de sustentar-se ou levantar 
sustento para desempenhar esse papel.

O capelão é um ministro religioso autorizado por 
dispositi vo de lei federal, para prestar assistência re-
ligiosa e realizar cultos. Proibir um capelão de prestar 
assistência religiosa pode resultar em punição de 
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Nosso
Destaque

Como missionário, John 
veio para o Brasil em 
25 de setembro de 

1970 com a intenção de tra-
balhar na evangelização das 
tribos. Mas pouco depois da 
sua chegada ao Brasil, seu 
pai, Charles, adoeceu vin-
do a falecer. Assim, os seus 
planos de trabalhar entre 
os povos indígenas foram 
interrompidos. Ao invés de 
ir para as tribos, começou 
a trabalhar com seu irmão 
George e sua mãe Ruth em 
Araçatuba. Ali, Deus o usaria 
em vários ministérios: pro-
grama de rádio, implanta-
ção de igrejas e preparo de 
obreiros. John estava entre 
os primeiros professores do 
Insti tuto Bíblico de Evangeli-
zação e, ao invés de ir para 
as tribos, Deus o usou para 
preparar muitos que foram.

Sua esposa Ana, estava 
entre as primeiras alunas do 
Insti tuto Bíblico. Casou-se 
do dia 8 de dezembro de 
1973 e ti veram três fi lhos: 
John Jr, Rebeca e Hadassa. 
Depois de 15 anos servin-
do em Araçatuba, Pr. John 
e Ana foram para Goiânia 
GO, em julho de 1985 onde 
atuaram por mais 15 anos 

Desafi os e Parcerias - 
Cerca de 10 mil comu-
nidades ribeirinhas, 

a maioria de difí cil acesso, 
não possuem presença 
evangelizadora. Trata-se 
de um desafi o gigantesco a 
ser enfrentado por meio de 
parcerias e alianças estraté-
gicas entre igrejas e agências 
missionárias.

Catalisando Potenciais - 
A AEPR tem como objeti vo 
servir como ambiente para 
comunhão e intercâmbio de 
experiências e estratégias, 
bem como oferecer infor-
mações para avaliação dos 
desafi os e oportunidades a 
fi m de viabilizar a adoção 
de planos de ação compar-
ti lhados.

Amazônia: desafios e 

Essa máxima não é nova. Há alguns anos essa frase 
surgiu em manifestações feministas no Brasil como 
contra-argumento à opressão sofrida pelas mulhe-

res. As que defendem essa máxima acreditam que ninguém 
tem o direito de julgá-las ou impedi-las de fazer o que bem 
entender com seus corpos. Defendem o aborto, embora 
não se trate apenas do seu corpo, mas de outro corpo 
que está sendo gerado dentro dela. Defendem que têm 
o direito de escolher a nudez pública, o sexo pelo sexo ou 
qualquer outra ação que diga respeito ao próprio corpo. 

Sem entrar no campo jurídico ou éti co, que não é 
meu objeti vo aqui, sabemos que há situações que não 
podem ser tratadas de forma tão simplista. Sabemos que 
há algumas questões que nos impõe limites nas nossas 
ações, mesmo quando tratadas de forma tão individual, 
como o próprio corpo. Se assim não fosse, não haveria 
batalhas judiciais pelo “direito” de desligar aparelhos 
em doentes terminais, porque o direito à vida em nossa 
Consti tuição é inalienável. E alienável signifi ca aquilo que 
não pode ser vendido, cedido, negociado.

Saindo do campo jurídico ou éti co, quero defender 
que esta máxima não pode fazer parte da ideologia da 
mulher cristã. Sei que as feministas de plantão irão me 
acusar de retrógrada, alienada, conservadora. Porém, 
quero fazer minha defesa com base na Bíblia, que deve 
ser nosso Manuel de conduta.

O corpo da mulher cristã não lhe pertence, mas a Deus 
que a criou: Salmos 139.14: “Eu te louvarei, porque de 
um modo tão admirável e maravilhoso fui formado.” Deus 
nos criou, nos formou, nos deu a vida, logo.

Somos conclamadas pelo Apóstolo Paulo, que inspi-
rado pelo Espirito Santo de Deus nos chama a cultuar a 
Deus com nossos corpos: Romanos 12.1: “Rogo-vos, pois, 
irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o 
vosso corpo por sacrifí cio vivo, santo e agradável a Deus, 
que é o vosso culto racional.”

Nosso corpo, do ponto de vista espiritual, é considera-
do templo do Espirito Santo de Deus: 1 Corínti os 6.19-20: 
“Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito 
Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, 
e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados 
por preço; glorifi cai pois a Deus no vosso corpo.” 

Posso parar por aqui. Eu poderia ir mais adiante e lem-
brar que do ponto de vista fí sico, o corpo da esposa per-
tence ao esposo e vice-versa, o corpo do esposo pertence 
à esposa. Mas, prefi ro parar e refl eti r na parte do texto 
que nos faz a pergunta: não sabeis que não sois de vós 
mesmos? Meu corpo não me pertence. Não posso fazer o 
que bem entender com ele. Ou melhor, posso! Mas, não 
devo: 1 Corínti os 6.12-13 Todas as coisas me são lícitas, 
mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são 
lícitas; mas eu não me deixarei dominar por nenhuma ...

Não devo usar qualquer roupa, não devo expor meu 
corpo publicamente, não devo comer demais, não devo 
comer de menos, não devo descuidar do cuidado com 
meu corpo, porque ele precisa glorifi car a Deus, como 
tudo mais que fi zermos nesta vida. 1 Corínti os 10.31-33 
Portanto, quer comais quer bebais, ou façais, qualquer 
outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. 

Meu corpo, minha regras? Não para nós, mulheres 
cristãs que fomos lavadas pelo Sangue puro e precio-
so de Jesus. “Vocês foram comprados por alto preço. 
Portanto, glorifi quem a Deus com o corpo de vocês. (1 
Corínti os 6.20).

 

Meu corpo, 
minhas 
regras?

implantando mais uma 
Igreja Bíblica e ensinan-
do. Retornaram para 
Araçatuba no ano 2000.

Nesse retorno para 
Araçatuba, Pr. John vol-
tou a dedicar-se ao en-
sino no agora Seminário 
Bíblico de Evangelização 
e passou a pastorear a 
Igreja Bíblica Boa Vista. 
Com os fi lhos casados, 
vieram dois netos: Gui-
lherme de 12 anos, fi -
lho de John Harmon Jr 
e Léia, mais o Arthur 
Rodrigues, de 7 anos, fi -
lho de Daniel Rodrigues 
e Hadassa Harmon. Re-
beca Harmon casou-se 
com Sérgio Prado e não 
tem fi lhos.

Como missionários 
depois de longos anos 
sem uma agência mis-
sionária, John e Ana 
ingressaram na missão 

“Quanto mais o sirvo, mais doce Ele é”

Brazil Inland Mission, Inc. 
em 26 de abril de 2002. 
Sempre dedicado ao ensi-
no, Pr. John conti nuou tam-
bém estudando e em 2011 
concluiu seu Doutorado 
em Divindade no Master’s 
International College na 
Califórnia.

Ao falecer, Pr. John dei-
xou um legado que glorifi ca 
o nome do Senhor. Tendo 
marcado, de forma indelé-
vel, a vida de centenas de 
pessoas, tanto nas igrejas 
quanto nas salas de aula, 
pastor John entra para a 
história da evangelização 

do Brasil na mesma galeria 
de seus pais, Charles e Ruth 
Harmon. 

Para aqueles que conhe-
ceram de perto o servo John 
Harmon, sua música favo-
rita, “Quanto mais O sirvo, 
mais doce Ele é”, faz jus à 
sua biografi a.

AEPR - Aliança Evangélica 
Pró-Ribeirinhos

oportunidades 
- ‘Amazônia’ 
é  u m a 
das três 
expres-
s õ e s 
m a i s 
m e n -
ciona-
d a s 
e m 
t o d o 
o mun-
do. Sob as 
lentes e olha-
res, os mais diversos, a gi-
gantesca região cenário de 
beleza exuberante é, sem 
dúvida, o ambiente da mais 
extraordinária biodiversida-
de do planeta. Descontados 
os naturais exageros e mitos 
que encontram muito mais 

sustentação na re-
tórica políti ca e 

econômica do 
que do pon-
to de vista 
cientí fi co.

To d a -
v i a ,  n o 
meio das 

intermi-
n á v e i s 

d i s c u s -
sões e das 

tramas políti -
co-econômicas se 

encontra um povo disti nto, 
que ao longo dos séculos 
tem fi cado à margem dos 
debates e desenvolveu sua 
maneira particular de se 
relacionar com a natureza 
e dela extrair a sua subsis-
tência.

Nas duas últi mas déca-
das, os grupos ribeirinhos 
da Amazônia tem sido alvos 
de projetos e ações do Go-
verno Federal e de várias 
organizações não gover-
namentais que tem procu-
rado minimizar as dívidas 
sociais contraídas ao longo 
dos séculos. Sejam quais 
forem os impactos dessas 
intervenções, a verdade é 
que as igrejas e agências 
precisam estar atentas aos 
movimentos da história e, 
de alguma maneira, respon-
der aos desafi os e fazer uso 
das oportunidades. Nesse 
senti do a criação da AEPR 
é muito bem-vinda!

Pr. Amauri
 Vassão Filgueiras

Você não pode ser qualquer coisa que desejar ser. Mas pode ser 
tudo o que Deus quer que você seja.”
(Max Lucado)

Conti nuação da página 1

Conti nuação da página 1
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Em dias recentes, o combustível entrou na pauta da 
mídia e das conversas da maioria das pessoas. A greve 
dos caminhoneiros e a ameaça de greve dos petroleiros 

que poderia agravar mais ainda a situação com a 
paralização das refinarias, ligou o sinal de alerta dos 

governantes e dos empresários.
Ao vermos o Brasil parando por causa do 

desabastecimento de combustíveis, todos percebemos 
que o caos é gerado na sociedade por falta de 

combustível. E foi com isto em mente, que o pastor 
Vanderley Borges, em seu blog Reflexão Diária publicou 
esse texto sobre a fé como combustível da vida cristã.

A fé é o combustível para a caminhada daquele que 
foi alcançado por Jesus Cristo. Ela é necessária 
no ato da salvação e também em toda a jornada 

do cristão aqui na terra. A fé leva a pessoa a depender 
única e exclusivamente do Deus Vivo, daquele que 
pode suprir todas as nossas necessidades espirituais, 
emocionais e físicas.

O contrário de fé é orgulho. Pessoas orgulhosas 
nunca vão depender de outras e nem mesmo de Deus. 
O mundo tem nos ensinado a resolver tudo por nós 
mesmos, a sermos auto suficientes, a buscarmos nos-
sos interesses pelas nossas forças e, para tal, não 
importa se passamos por cima daqueles que estão à 
nossa volta.

Porém a Bíblia nos ensina que todo aquele que 
foi justificado em Cristo e por Cristo, deve confiar na 
Sua capacidade para orienta-lo em toda e qualquer 
situação. Nossas ações não devem atrapalhar as ações 
de Deus para a solução daquilo que, em oração, en-
tregamos a Ele.

Se Deus é poderoso o sufi ciente para salvar pecadores, 
dando-lhes uma nova vida em Cristo Jesus, também é 
poderoso para cuidar de tudo aquilo que nos incomoda 
no dia a dia.

VEJA NA BÍBLIA: 
“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se 

esperam, e a prova das coisas que se não vêem.” (Hb 
11.1) “Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta 
nele; mas o justo pela sua fé viverá.” (Hc 2.4); “E é 
evidente que pela lei ninguém será justificado dian-
te de Deus, porque o justo viverá pela fé.” (Gl 3.11); 
“Porque ainda um pouquinho de tempo, E o que há 
de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé; 
E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 
Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a 
perdição, mas daqueles que creem para a conservação 
da alma.” (Hb 10.37)

O missionário Pr. Jovito 
D. Nunes e família, traba-
lhando em Torres Vedras, 
Portugal, relatou que a IBCA, 
em cultos dominicais ainda 
é preciso adicionar mais ca-
deiras devido à chegada de 
novos irmãos e ao retorno 
de afastados em resposta às 
orações. Por outro lado, na 
IBFF, o grupo está reduzido 
a 10 pessoas fi rmes e algu-
mas inconstantes. Apesar 
de serem igrejas pequenas, 
em um mês tiveram ofer-
tas acima de €1.000,00, 

No dia 21 de julho a Reu-
nião de Pastores que fazem 
parte do Projeto Anti oquia 
será realizada na Igreja Ba-
ti sta Independente em Porto 
Ferreira SP sob a liderança 
do Pr. Messias Israel Ber-
tanha. Essa igreja está em 

Estamos viajando muito 
por esses dias divulgando 
nosso projeto missionário 
para Venezuela. Somos 
gratos a Deus por conhecer 
irmãos preciosos que nos 
acolhem tão bem, agrade-
cemos às igrejas pela hospi-
talidade e amor dispensado 
à nossa família. Deus tem 
nos sustentado em tudo, 
e temos convicção que o 
Senhor está sendo glorifi -
cado em nossas viagens e 
visitas às igrejas. Deus está 

Nos meses de março a 
maio, o missionário Agnal-
do Araújo, da Rocha Eterna, 
visitou 12 penitenciárias nas 
cidades de Ribeirão Preto SP 
(2), Osvaldo Cruz SP, Praci-
nha SP, Flórida Paulista SP, 
Pacaembú SP, Taiúva SP, 
Araguari MG, Reginópolis 
SP (2) e Balbinos SP (2). O 
alvo foi alcançar a popula-
ção carcerária de 19.800 

O missionário Pr. Marcus 
Vinícius agradece aos que 
oraram pela sua saúde. De-
pois de passar por dois pro-
cedimentos cirúrgicos (mão 
e coluna), a recuperação 
embora lenta, tem sido boa. 
O Senhor tem sustentado o 
ministério em Farroupilha 
RS: visitas, reuniões com 
estudos bíblicos, e outros 
estudos ministrados no 
Templo Bati sta Fundamen-
tal em Caxias do Sul (TBF). 
O alvo agora tem sido dar 
estudos bíblicos nos lares. 
Pr. Marcus tem parti cipado 
das reuniões de Pastores 
Bati stas Fundamentalistas 
da Região Sul, cada mês re-
alizada em uma igreja. Isso 
tem possibilitado conhecer 
melhor as necessidades 
das igrejas do Estado RS e 
também apoio de colegas 
no ministério. O trabalho 
em Farroupilha ainda não 
temos um prédio para a 
Igreja devido ao alto valor 
dos alugueis. Mas Deus 

Conti nuem orando pela 
família Amorim, missioná-
rios em Maputo. Desde 
outubro de 2017, Maria e 
Nathanael estão no Brasil. 
Maria está se recuperando 
de uma cirurgia e Nathanael 
aguardado o documento de 
equivalência do término do 
ensino médio, para poder 
dar conti nuidade nos estu-
dos. Em agosto eles retorna-
rão para Moçambique e no 
próximo Nathanael voltará 
em defi niti vo para o Brasil. 
Nesse período de ausência 
das esposa e fi lho, Pr. Divino 

Prestes a completar dois 
anos no campo argenti no, 
e senti ndo mais liberdade 
para atuar na cultura, o 
missionário Pr. Adriano Sil-
va decidiu executar alguns 
planos em Campana na 
semeadura da Palavra uti -
lizando o material conhe-
cido no Brasil, Equipando 
os Santos. Os converti dos 
estão sendo preparados 
para alcançar os perdidos 
entendendo que o papel de 
cada crente é evangelizar e 

Combustível
Pr. Vanderley Borges

Projeto Portugal

cerca de R$ 4.031,00 para 
apoiar o sustento de três 
famílias missionárias, além 
das ofertas e dízimos men-
sais. Orem por salvação 
de almas em Portugal, 
um país que vive intensa 
secularização e apostasia. 
Continuem orando pelo Pr. 
Jovito, dona Cristina e os 
filhos. Para contatos use 
o telefone 00351 261 40 
5898; Celular e WhatsA-
pp: 00351 925 182 622, e 
o e-mail: cgdjovitonunes@
gmail.com.

fase de implantação, sendo 
a segunda do Projeto Anti o-
quia. A primeira foi em Serra 
Azul. A reunião será a parti r 
das nove horas na Praça de 
Recreação, 100, próximo ao 
Batalhão da Polícia Militar 
Jardim Aeroporto.

Projeto Antioquia

nos enviando para pregar a 
sua Palavra e implantar igre-
jas bati stas na Venezuela e 
nós precisamos do apoio em 
oração e sustento fi nancei-
ro. Esperamos que o Senhor 
vá nos sustentar através da 
igrejas que temos visitado. 
Conti nuem orando por nós: 
Alexandre Ferreira, Aline, 
Anelise e Arthur. Para nos 
contatar: e-mail: av-ff@
hotmail.com, ou telefone 
(19) 98373-1689 (What-
sApp).

Venezuela para Cristo

homens nestas prisões. Nos 
20 cultos realizados foram 
alcançados pela mensagem, 
597 homens que ouviram 
a pregação do evangelho. 
Foram distribuídos 3.630 fo-
lhetos, 383 estudos por cor-
respondência e 11 Bíblias. 
Contatos: (16) 99101-7253 
WhatsApp, E-mail: agnaldo-
roabr1@gmail.com, www.
rochaeternaroapm.com.

Agnaldo de Araújo

fazer discípulos. Por um mês 
ele esteve pregando todos 
os domingos na Igreja Ba-
ti sta Esperança em Escobar. 
Pela falta de um pastor, esta 
igreja pode servir de base 
para o trabalho missioná-
rio na região. O missionário 
ajuda e recebe ajuda. Orem 
pelo que o Senhor tem feito 
em Campana e em Escobar. 
Orem pelo Pr. Adriano, Josi, 
Helena e Cecilia. Contatos 
pelo e-mail: adrianojosisil-
va@gmail.com.

Pilar, Argentina

pode abrir portas e para 
tanto o missionário e sua 
família trabalha. Há neces-
sidade de Bíblias e/ou Novos 
Testamentos para utilizar 
na Cidade de Farroupilha. 
Aqueles que puderem fazer 
doação de tais materiais, 
entrem em contato como 
missionário Pr. Marcus Viní-
cius: (54) 98427-0328 (OI), 
(54) 98130-4776 (Tim) (54) 
98138-1748(whatsapp) 
E-mail: marcus-carol@hot-
mail.com. Irem pela região 
da Serra Gaúcha, pois há 
grande necessidade de im-
plantação de novas igrejas em 
todas as cidades. Parti cipem 
do sustento do missionário Pr. 
Marcus Vinícius. Ele tem me-
nos da metade do sustento 
necessário. Seu ministério é 
através da AMI – Associação 
Missionária Independente. 
Orem por todo a família: 
Pr. Marcus Vinicius (06/04), 
Ana Carolina (13/11), Marcus 
Benjamin (15/06) e Mathias 
Vinicius (05/08). 

Farroupilha RS

tem dado conti nuidade ao 
trabalho em Maputo. No 
início de abril houve um in-
tercâmbio edifi cante entre 
as três igrejas bati stas re-
gulares de Maputo, e cerca 
de cem pessoas estavam 
presentes. Tem havido tra-
balhos especiais com crian-
ças, jovens e adultos e, em 
todas as frentes Deus tem 
abençoado a sua obra. Para 
contatos com o missionário 
Divino Amorim e família, use 
o telefone (258) 21 41 47 37, 
ou o e-mail:  divinogomesa-
morim@gmail.com.

Maputo, Moçambique

Não meça o tamanho da montanha, fale com aquEle que pode 
removê-la. Em vez de carregar o mundo nos ombros, fale com 
aquEle que sustenta o Universo.” (Max Lucado)
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O missionário Jeff erson 
Quevedo Soares teve o vis-
to recusado pelo Consulado 
Indiano. Segundo suas in-
formações, a fi rma indiana 
que fez o convite de negó-
cios para que ele e a esposa 
fossem para a Índia não quis 
enviar os documentos que 
o Consulado Indiano pe-
diu. “Preferiram não mais 
se envolver conosco”, dis-
se Jeff . Agora é necessário 
esperar alguns meses para 
que possam pedir os vistos 
novamente. 

Os 10 casais de mis-
sionários indianos que as 
igrejas aqui do Brasil aju-
dam no sustento estão 

O missionário 
Pr. Leonilson Perei-
ra Leite, fundador 
da Igreja Bati sta em 
Igarapava SP, e em 
Uberaba MG, agora 
está dando início ao 
terceiro projeto em 
Delta MG. Já com-
prou um terreno na 
cidade de Delta para 
iniciar a nova igreja. O 
terreno foi adquirido 

Maio foi o mês de mis-
sões na Igreja em Cocos BA 
que está sendo implantada 
pelo missionário Deusvânio 
Souza. Houve a renovação da 
Promessa de Fé para missões 
com planos de apoiar mais 
dois novos projetos. Pr. Deus-
vânio e Kelly estão a caminho 
do terceiro fi lho. Depois de 
Daniel e André, logo chega-
rá... A compra do terreno já 

Maio foi Mês da Família 
na Igreja Bati sta Indepen-
dente em São Bernardo do 
Campo SP. Além do dia das 
mães, houve mensagens es-
peciais para a família com 
encerramento no dia três 
de junho. Na noite do dia 
9 aconteceu o Jantar dos 
Casais com a presença de 
18 casais, tendo como pa-
lestrante o Pr. Alexandre B. 
Dutra. O trabalho realizado 
pelo Pr. Tomé e sua esposa 
Lúcia Helena tem produzi-
do bons resultados. A igreja 

Pr. Francisco 
Cosmo Silva e fa-
mília, trabalhando 
na implantação de 
igrejas em Caxias 
do Sul RS relatou 
que o trabalho tem 
sido marcado por 

Após quatro meses 
em divulgação do Proje-
to, fi nalmente Osmun-
do e Mari retornaram a 
Campo Grande. Visita-
ram igrejas nas regiões 
Centro Oeste e Norte do 
País. No roteiro de ida, 
Goiânia GO, Manaus AM, 

DICAS de Leitura
POR QUEM CRISTO MOR-
REU?
John Owen
www.editorapes.com.br
www.sheddpublicacoes.
com.br 

O livro The Death of De-
ath in the Death of Christ (A 
Morte da Morte na Morte 
de Cristo), aqui apresenta-
do numa versão simplifi ca-
da, (Por quem Cristo Morreu) 
foi publicado por Owen em 
1647. Afirma-se que nin-
guém jamais foi bem suce-
dido em refutar esta tese que Owen tão completamente 
expõe e defende, fundamentando-se nas Escrituras. Leitura 
recomendada e para ser indicada.

E A NOIVA VESTIU BRANCO
Dannah Gresh
www.vidanova.com.br

Abster-se sexualmente 
não signifi ca evitar o sexo, 
mas esperar para experimen-
tá-lo da forma correta. Muito 
do livro é autobiográfi co dos 
diários da adolescência da 
própria autora. O resultado 
são posicionamentos que, 
uma vez adotados, podem 
reduzir os riscos de que o 
coração das jovens seja ma-

chucado pelo pecado sexual. Uma fonte preciosa de ajuda 
e encorajamento para as jovens.

JERUSALÉM: OBSTÁCULO 
PARA A PAZ MUNDIAL?
Roger Liebi
www.chamada.com.br

Jerusalem é a cidade 
mais disputada do mun-
do. É o foco central no 
conflito no Oriente Mé-
dio. O New York Times, 
acertadamente, conside-
ra essa parte do territó-
rio como “o metro-qua-
drado mais explosivo do 
mundo”. Qual é, afinal, 
a importância de Jerusalém para a humanidade? A 
Bíblia contém afirmações confiáveis, comprováveis 
e vinculantes sobre o tema? Liebi oferece respostas 
para estas perguntas. 

firmes e contando com a 
conti nuidade desse apoio. 
O trabalho da Brasil-índia.
Visão-2020 conti nua com 
entusiasmo e os missioná-
rios estão muito animados 

Brasil-Índia Visão 2020

construção de um pequeno 
salão para iniciar os cultos 
em Delta. O projeto do mis-
sionário Pr. Leonilson é fun-
dar novas igrejas contando 
com a parceria das igrejas 
por ele mesmo implantadas. 
No caso de Delta, ele conta 
com a retaguarda da Primei-
ra Igreja Bati sta de Igarapa-
va SP e pela Igreja Bati sta 
Fundamental de Uberaba 
MG. Contatos por e-mail: 
prleonilson@hotmail.com, 
ou por telefone whatsapp: 
(34) 99117-9309.

Projeto Delta MG

tem vivido bons momentos 
com os Embaixadores do 
Rei (Adolescentes de 12 a 
17 anos). Além da classe na 
EBD, há outras ati vidades 
que visam o ensinamento 
e integração na obra do Se-
nhor. A Lucia Helena e a Sueli 
têm feito um bom trabalho 
no ministério Infanti l, com 
encontros periódicos com as 
crianças, e buscando trazer 
também os pais das mesmas. 
Orem pela Escola Bíblica de 
Férias que acontecerá nos 
dias 13 a 15 de julho.

São Bernardo do 
Campo SP

Cocos BA
se tornou realidade. Com ofer-
tas recebidas no total de R$ 
40.830,00 e pagamento de R$ 
30.000,00 pelo terreno, agora 
tem R$ 10.830,00 para investi r 
no início da construção. Toda 
oferta daqui em diante será 
aplicada na construção do lo-
cal de culto. Para saber mais o 
telefone com WhatsApp (77) 
99169-5979. Por e-mail: deus-
vanio@hotmail.com. 

centes ao local dos cultos e 
muitos tem respondido aos 
convites até mesmo para 
as reuniões de oração nas 
quintas. Cresce a frequências 
aos trabalhos de domingo 
de manhã e à noite. Aos 
sábados há cultos nos lares 
e programações especiais. 
Orem pelos converti dos e 
pelos que estão agregando 
à igreja. Para fazer contato 
com Pr. Cosmo e Sulamita, 
e-mail: francisco.cosmonet-
to@gmail.com, telefone (54) 
9948-2289 (WhatsApp).

Caxias do Sul RS

Pelas previsões, há neces-
sidade do apoio de mais 15 
igrejas para que o susten-
to mínimo seja alcançado 
para viabilizar a ida para o 
campo. Orem pela saúde da 
Mari que terá de fazer uma 
cirurgia na vesícula. E-mail: 
osmundo_araujo@hotmail.
com. Pelo Whatsapp (67) 
98126-0838.

Timor Leste

com o que o Senhor está 
fazendo através dessa par-
ceria. No momento Pr. Jeff  
está no estado de Rondônia 
para ajudar no trabalho mis-
sionário enquanto espera 

o tempo apropriado para 
voltar à Índia. Nesse perío-
do também estará visitando 
as igrejas parceiras aqui no 
Brasil. Para contatos: E-mail: 
jeff .quevedo@hotmail.com.

pelo valor de 35 mil reais e 
na penúltima semana de 
maio terminaram de pagar 
os 9 mil reais que faltavam. 
O terreno foi pago através 
de ofertas de igrejas que 
amam e investem em mis-
sões e também através de 
irmãos em parti cular que 
tem visão missionária. Você 
que está lendo esta matéria 
ainda pode ajudar ofertando 
para ajudar nos gastos com 
as escrituras que precisam 
ser feitas em nome da igre-
ja. Em breve terá início a 

muitas bênçãos. Em meio 
a lutas e vitórias os méritos 
pertencem exclusivamente 
a Deus. Desde o início do 
ano estão se reunindo em 
um novo prédio no bairro 
São Luis, onde têm recebi-
do muitos visitantes. Nesse 
bairro não há nenhuma igre-
ja evangélica e o catolicismo 
é forte e atuante. Orem 
para que essa igreja cresça 
fi rme, e seja uma luz nesse 
bairro. Neste ano já foram 
entregue, em mãos, mais de 
2000 folhetos nas ruas adja-

Boa Vista, RR. Na volta, Porto 
Velho RO. Em todas as igrejas 
o casal missionários foi bem 
recebido pelos pastores e 
irmãos. Orem pelo aumento 
do sustento para que se via-
bilize a ida ao campo. Orem 
também pela estabilidade 
políti ca do Timor Leste para 
que seja possível conseguir 
os vistos no tempo certo. 

O homem que quiser conduzir a orquestra tem de dar as 
costas ao público.”
(Max Lucado)
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Este curso é oferecido 
para casais interessa-
dos 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, have-
rá mais dois cursos: “Filhos 
Para Toda Vida” e “Curso 
Para Noivos”. É necessário 
ter feito o primeiro para fa-
zer os outros dois.

Ainda há vagas. O inves-
ti mento para o casal é de 
R$180,00 (cento e oitenta 
reais), incluindo coff ee bre-

É neste Nordeste “C” 
que encontramos 
aproximadamente 17 

milhões de brasileiros que 
ainda precisam ser evangeli-
zados. É nesse Nordeste que 
temos por volta de 5.000 
vilas, pequenas cidades e 
povoados sem a presença 
de nenhuma igreja evangé-
lica. É nesse Nordeste que 
ninguém quer ver, que nin-
guém quer ir, que a Missão 
Bandeirantes tem adentra-
do em busca de Pedras Vivas 
para o Senhor. É para esse 
Sertão sedento que temos 
procurado levar a verdadei-
ra Água da Vida. 

O Sertão Nordesti no é 
a nossa primeira fronteira 
missionária. Ele apresenta 
dados alarmantes: aproxi-
madamente 70% das cida-
des menos evangelizadas 
do Brasil estão no sertão do 
Nordeste, que tem, em sua 
maioria, famílias vivendo na 
pobreza extrema e na fome. 
Essa parte do Brasil tem o 
maior índice de analfabeti s-
mo, e IDH semelhantes a pa-
íses da janela 10×40. Possui 
mais de quinhentas cidades 
com menos de 5% de evan-
gélicos. Além disso, o Sertão 
Nordesti no concentra a mais 
ferrenha e devota idolatria 
do país, com vários centros 
de peregrinação e romaria. 
Geração após geração o dia-
bo vem escravizando esse 
povo por mais de 300 anos. 

No período de 18 a 22 
de junho, o Pr. Alexandre Lo-
pes, presidente da Missão 
Bandeirantes, juntamente 
com o Pr. Edilson J. P. Araú-
jo, diretor do Insti tuto Pedra 
Viva e Secretário Executi vo 
da Missão Bandeirantes, 
acompanhados pelo pas-
tor Tiago do Rio de Janeiro 
e os irmãos Daniel e Elinal-
do (obreiros do Sertão), 
viajaram aproximadamente 
2.300 km, a parti r de San-
ta Cruz RN. Em Santa Cruz, 
em um encontro com o Pr. 
Silvany Luís, missionário a 

Em muitos lares e salas de aula tudo gira ao redor 
das vontades das crianças. São os pequenos que 
mandam. Tem se tornado comum ouvir crianças de-

baterem com adultos e os mesmos acharem que precisam 
dar explicações para chegar num acordo com elas. Quando 
deixamos crianças responderem após receber uma ins-
trução ou quando as tratamos como colegas, estamos 
ensinando-as que não precisam nos respeitar. Enquanto 
não aprenderem o respeito, elas tentarão manipular para 
conseguir o que querem. Precisamos reconhecer as formas 
de manipulação para não cairmos nelas. Há formas verbais 
como “você não gosta de mim”, “vou contar para o meu 
pai” ou “me dê outra chance”. Outra forma são as birras. 
Crianças que se jogam no chão, gritam, chutam ou batem. 
Já ti ve uma aluna que vomitava para tentar evitar pedir 
perdão pelas mordidas que dava nos colegas. E ainda há o 
choro como tentati va de escapar das consequências, sem 
vestí gio algum de arrependimento. Reconhecer tentati vas 
de manipulação e não deixá-las funcionar é uma gran-
de parte da batalha, pois crianças só fazem-nas porque 
funciona em algum lugar. Certa vez vi que, ao chegar na 
escola, um pai pediu ao fi lho para deixar algo no carro. A 
criança começou a fazer birra e ele acabou dando o que o 
menino queria. O pai cedeu porque é mais difí cil ser fi rme 
no não e ele estava passando vergonha no portão da escola 
com seu fi lho. Provérbios 29:15 diz: A vara e a repreen-
são dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, 
envergonha a sua mãe” (ACF). Para não ser manipulado 
não entre em debate, fale uma vez e depois aja. Se você 
disser que se a criança não obedecer não poderá fazer 
tal ati vidade, não ceda depois quando ela tentar alguma 
forma de manipulação. Da mesma maneira não fale nada 
que não possa ou deva ser cumprido. Por exemplo, um 
professor da escola ou escola dominical pode dizer a seu 
aluno que se não obedecer não poderá ir para casa? Ele 
pode cumprir isto? Não. Então não deve ser dito. Sejam 
consistentes e não gritem. Lembrem-se de Efésios 6:4: “E 
vós, pais, não provoqueis à ira a vossos fi lhos, mas criai-os 
na doutrina e admoestação do Senhor” (ACF). Outra dica 
é evitar perguntas como “tá bom?” ou “combinado?” no 
fi nal de uma ordem. Você realmente quer saber se estão 
de acordo ou quer ensiná-los a obedecer na hora? A única 
pergunta válida no fi nal de uma ordem é “entendeu?” Para 
o professor, recomendo algo chamado “disco quebrado”. 
Repita até três vezes, mantenha-se calmo e dê uma esco-
lha. Cada vez que falar, abaixe o tom da voz. Por exemplo: 
– Guarde o giz. – Mas já estou terminando. –O que que 
o professor pediu? – Só mais um pouquinho. – Guarde o 
giz. – Mas quero terminar. – Guarde o giz ou da próxima 
vez não poderá pintar. Se for um dos pais, recomendo falar 
uma vez, verifi car se a criança entendeu e depois aplicar 
a disciplina Bíblica. Agindo com disciplina consistente e 
com amor, venceremos as birras e estaremos contribuindo 
para o treinamento do caráter das crianças.

Se desejar saber mais sobre educação fundamenta-
da nos princípios da Bíblia, leia nosso próximo arti go e 
acompanhe o que Deus está fazendo na área de mate-
rial didáti co para escolas Cristocêntricas através do site 
fundamentocristao.com.br, ou ligue para (62)3954-0061.

Como 
Vencer as 
Birras

O clamor de um povo pela água da vida

mais de vinte anos na região 
do Seridó Poti guar e que li-
dera o Projeto Alcançando 
o Sertão, defi niram o início 
do Curso para Obreiro do 
Sertão. 

Na viagem foram feitas 
visitas às comunidades de 
Bento Nunes, Pedra Preta 
e Alto das Ovelhas. Depois, 
Santana do Seridó, percor-
rendo outras comunidades, 
entre elas: Lajinha, Quixa-
ba, Riachão, Verde, e Baixa 
Verde. Em seguida, a cara-
vana parti u para Carnaúba 
dos Dantas, onde ti veram a 
oportunidade de evangeli-
zar um jovem naquele lugar, 
e testemunhar do amor de 
Jesus. 

A próxima parada foi a 
região do Alto Oeste Po-
ti guar, onde foram visita-
das as cidades de Pau dos 
Ferros e São Francisco do 
Oeste. Pau dos Ferros é uma 
cidade extremamente im-
portante para o projeto de 
evangelização do Sertão do 
Alto Oeste Poti guar, por ser 
uma cidade polo e ponto de 
intersecção de três estados 
(Rio Grande do Norte, Pa-
raíba e Ceará).  Em parceria 
com a Igreja Bati sta Regu-
lar de Pau dos Ferro, sob a 
liderança do Pr. Raimundo 
Evangelista, a Missão Ban-
deirantes tem dado suporte 
para a implantação de uma 
igreja em São Francisco do 

Oeste, que fi ca a 11 km de 
Pau dos Ferros. Lá em São 
Francisco do Oeste, foi rea-
lizado um culto no lar com 
a presença de cinco novos 
converti dos daquele lugar. 

Orem em favor da pró-
xima viagem missionaria 
que será para a Região de 
Pau dos Ferros nos dias 7 
a 9 de setembro. Plantar 
uma igreja forte ali e montar 
uma base missionaria será 
fundamental para alcançar 
a região. Depois disso, de 
Pau dos Ferros, a equipe 
parti u para Mossoró, ana-
lisando, orando e mapean-
do um grande número de 
comunidades à beira do 
caminho que precisam ser 
evangelizados. 

O sertão do Nordeste 
precisa de pessoas com-
prometidas com a evan-
gelização dos povos. Nas 
cidades visitadas há um 
povo sedento pela verdade 
de Deus, tão sedentos que 
muitos lobos vorazes tem 
adentrado em suas casas e 
levado cati vo seus corações 
para menti ras que os distan-
ciam mais e mais da verdade 
do evangelho. 

A exemplo dos tempos 
do apóstolo Paulo, fi cam as 
perguntas: “como invoca-
rão se nada ouviram? Como 
ouvirão se não há quem 
pregue? Como pregarão se 
não forem enviados?” São 

17 milhões de nordesti nos 
no sertão esperando para 
serem evangelizados. Os 
pastores, igrejas e irmãos 
envolvidos com a Missão 
Bandeirantes tem ofertado 
suas vidas e recursos nes-
ta obra de evangelismo. O 
Instituto Pedra Viva vem 
somar para que obreiros 
sejam treinados, homens e 
mulheres, irmãos e mora-
dores do próprio sertão que 
já conhecem a realidade, a 
dor, o sofrimento e a vida do 
sertanejo. Serão preparados 
para apresentar o evangelho 
da Graça de Deus aos perdi-
dos e sedentos deste sertão. 

Rogamos ao Senhor da 
Seara que envie trabalhado-
res para esta seara. Que no-
vos pastores e missionários, 
com o desejo de expandir a 
Palavra de Cristo, se levantem 
em nossas igrejas. Pedimos 
ao Deus salvador e provedor, 
que faça os recursos brota-
rem generosamente aos que 
se dão a pregar o evangelho 
da paz ao perdido em todas 
as nações. Que despertemos 
para a necessidade que urge 
nos povos, e também no ser-
tão de ouvirem e conhecerem 
a Cristo A fonte da água da 
vida.  

Contatos: (84) 98628-
3932 Pr. Edilson J. P. Araújo 
e (84) 998213225 Pr. Alexan-
dre Lopes. www.insti tutope-
draviva.com.br

ack na sexta-feira, café da 
manhã no sábado, almoço 
no sábado, café da tarde no 
sábado e café da manhã no 
domingo. Também as apos-
ti las estão incluídas. 

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 

Curso Casados Para Sempre

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

Depósitos: Banco do 
Brasil - Ag. 2328-0 - C/C 
116781-2 em nome de 
Sí lvio Roberto Guada-
nhim. Ao fazer o depó-
sito envie foto do com-
provante bancário pelo 
WhatsApp.

O ontem não existe mais pra você, ele se foi enquanto você dormia, 
o amanhã ainda não existe, você só tem o hoje, esse é o dia em 
que Deus age!” (Max Lucado)

Conti nuação da página 1
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Radar
Geral

O missionário Pr. Eliezer 
Tavares dos Santos e famí-
lia estão na expectati va de 
que na segunda quinzena de 
julho receberão os vistos e 
poderão entrar na Venezue-
la. Na primeira semana de 
maio, em Manaus, fi zeram 
o segundo módulo da Con-
ferência de Treinamento em 
Aconselhamento Bíblico e 
puderam visitar igrejas para 
divulgação do ministério. Pr. 
Eliezer e sua esposa Girle-
ne são missionários através 
da Missão Paulo de Tarso e 
atuam na implantação de 

O missionário Pr. Van-
derlei José Lopes e sua es-
posa Dilma, trabalhando na 
sede da MNTB em Manaus 
AM, estão empenhados em 
alcançar os povos indígenas 
com a maior brevidade pos-
sível. O casal trabalha no 
apoio aos colegas que tem 
trabalhado na tradução das 
Escrituras e na evangeliza-
ção das tribos. A pequena 
gráfi ca da missão tem sido 
bem uti lizada na impressão 
de livros do Novo Testamen-
to, carti lhas de alfabeti za-
ção, dicionários, e peque-
nos livretos de orientação 
na área de saúde, entre 
outras. Para o Pr. Vander-

Nos dias 16 a 20 de 
julho acontecerá na Chá-
cara do Damázio em 

Morro Agudo, o Acam-
pamento de Adoles-
centes, meninos e 
meninas com idade 
de 9 a 15 anos. O 
tema será “Fazen-

do a Diferença” e 
o preletor, o Pr. João 

Nos dias 11 a 13 de maio 
deste 2018, a Igreja Bati sta 
Independente de Bonfim 
Paulista SP, liderada pelo Pr. 
André Rivoiro, realizou as 
Conferencias da Família sob o 
tema: “Jesus Cristo - A solução 
para sua família”. O preletor foi 

A Chamada da Meia 
Noite produz excelentes 
folhetos que podem ser 
personalizados. Por R$ 
354,00 a igreja pode ad-
quirir 12 diferentes tí tulos 
a 1000 exemplares cada um 
e ainda personalizados, ou 
seja, com todos os dados 
da igreja impresso neles. 
Assim não precisam mais 
carimbar os mesmos fi can-

Igreja Bati sta Central de 
Barretos, sob a liderança 
dos pastores Lanny Wood 
e Luciano Marti ns, realizou 
no dia primeiro de maio, 
o segundo encontro com 
tema: “EM SEUS PASSOS O 
QUE FARIA JESUS”. O evento 
contou com a presença de 
diversas igrejas da região: 
Bebedouro SP, Guaíra SP, Ba-
tatais SP, Orlândia SP, Morro 
Agudo SP, Sales Oliveira SP, 
São Sebasti ão do Paraiso SP, 
com um total de 80 pesso-
as entre participantes e 
ajudantes. A programação 

No dia primeiro de 
maio de 2018, a IBI em 
Batatais hospedou um 
encontro reunindo cerca 
de 60 jovens de Batatais, 
Pontal, Cajuru e Franca. 
Foi um programa com 

Nos dias 12 e 13 de maio 
de 2018, foi comemorado 
o aniversário da Igreja Ba-
ti sta Bíblica de Guarulhos 
que completou 105 anos 
pregando o evangelho e 
defendendo a sã doutrina. 
Desde 1913, essa igreja tem 
trabalhado fi rmada nas pro-
messas de Deus conforme o 
texto de I Co 15. 58. Muitos 
irmãos estão inseridos na 
sua história. Alguns já foram 
recolhidos à mansão celes-
tial, outros conduzidos a 
ministérios em outras loca-
lidades, e outros ali estão 
servindo com alegria ao 

Há cinco anos tem acon-
tecido o Encontro de Homens 
da Região Sul da capital do 
Estado de São Paulo e adja-
cências, com a parti cipação 
de várias igrejas. O evento 
é realizado sempre no mês 
de abril e tem o intuito de 
promover o crescimento 
espiritual e a comunhão dos 

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).

Jovens em Barretos-SP

começou com um café deli-
cioso, seguido por um culto e 
4 palestras sob os temas: An-
siedade, Depressão e Suicí-
dio, Pr. Lorival Pedroso; Sexu-
alidade e Homossexualismo, 
Pr. Jader Saraiva; Pornografi a 
e Pecados Escravizadores, Pr. 

Luciano Marti ns; Vergonha 
de Ser Cristão, Pr. Almir Nu-
nes. Na parte da tarde, para 
fi nalizar culto com o tema: 
Em seus passos o que faria 
Jesus, Pr. Paulo Ismael. O ver-
sículo tema do encontro foi 
1Pedro 2.21.

Jovens em Batatais-SP

uma programação feita 
por debates com pergun-
tas e repostas de vários 
temas como, discipulado, 
comunhão, relacionamen-
tos com Deus e com o pró-
ximo, perdão, amor e fé. A 

moderação esteve com os 
pastores Mauro Regis de 
Batatais e César de Pontal. 
Houve, também, brinca-
deiras e até um passeio 
ao lago artificial próximo 
ao centro da cidade.

lei, as maiores difi culdades 
conti nuam sendo a falta de 
obreiros e sustento. Há uma 
sobrecarga nos missionários 
e por isso é necessário conti -
nuar clamando ao Senhor da 
seara que mande ceifeiros 
para Sua seara. Na sede da 
missão em Manaus, Van-
derlei trabalha diretamente 
com os colegas que atuam 
em 23 tribos espalhada na 
região Norte do Brasil. O 
trabalho envolve fazer as 
compras e remessas de su-
primentos proporcionando 
a estada das famílias nas al-
deias. Também há o cuidado 
com as correspondências e 
documentos, enviando o 

material tra-
duzido, por 
embarcação, 
avião ou via 
te r re st re . 
Também o 
trabalho de 
divulgação 
nas igrejas 
locais, e o 
ensino em 
dois Insti tu-
tos Bíblicos 

Manaus AM

o Pr. Mauro Régis da Silva da 
Igreja Bati sta Independente de 
Batatais SP. No domingo pela 
manhã, a esposa do Pr. Mauro, 
Míriam Gomes e Oliveira Sil-
va lecionou para as mulheres 
abordando o tema: “A mulher 
que edifi ca seu lar”.

Bon� m Paulista-SP

105 Anos

Senhor. Conosco, para glo-
rifi car a Deus, esti veram os 
pastores com suas respecti -
vas igrejas: Claudio Drosten, 
Adilson Ferreira, Amadeu 
Juliare, Manoel Adilson, Re-
nato Barreto, Paulo Sergio, 
Caril e o pastor Agnaldo da 
missão Rocha Eterna, con-

vidado para ser o preletor 
desse evento. Louvamos a 
Deus por sua bondade e mi-
sericórdia sempre pedindo 
graça a Deus para escrever 
essa nova página da história 
da igreja. Deus seja Glori-
ficado em tudo que nos 
conceder. 

“Fazendo a 
Diferença”

Camargo de Vasconcelos 
Filho. O investimento para 
cada acampante será de 
R$ 80,00 (Oitenta Reais). 
Inscrições com Sílvio (16) 
99215-9993 e Pr. Almir (16) 
99187-6656. Os participan-
tes deverão preparar-se 
para as três noites com 
trajes especiais: “Anos 60”. 
“Crianças”. “Profissões”.

homens. No dia 21 de abril 
de 2018 o 5º encontro foi 
realizado com a presença de 
várias igrejas coirmãs com a 
parti cipação de mais de 70 
homens. O preletor foi o Pas-
tor Waldir Pardini, da Igreja 
Bati sta Maranata em Santo 
André SP. Contato Irmão José 
Dias. Fone: (011) 97655-2021.

5º Encontro de Homens
do um evangelismo atraente 
com folhetos coloridos e em 
papel couchê e ainda como 
um folheto da própria igreja. 
Para contatos use o link: 
https://livraria.chamada.
com.br/folhetos/folhe-
tos-personalizados.html. 
Por telefone: (51) 0300 
789-5152 3241-5050. Pe-
didos: pedidos@chamada.
com.br.

Folhetos Personalizados

igrejas e no treinamento de 
obreiros na Venezuela atra-
vés do Seminário Bati sta Ve-
nezuelana. Eles estão levan-
tando sustento e também 
apoio para alunos bolsistas 
no seminário na Venezuela. 
Cada bolso custa R$ 150,00 
(Cento e cinquenta reais). Há 
também uma campanha de 
construção para alojamen-
to de alunos no seminário. 
Para saber mais e ter contato 
com a MBR Paulo de Tarso: 
mbrptarso2011@hotmail.
com. Com o missionário: 
pr.eliezer45@gmail.com.

Venezuela

na preparação de novos 
obreiros. A Dilma trabalha 
na missão todas as manhãs, 
e nas tardes desenvolve o 
trabalho de capelania nos 
Hospitais de Manaus com 
distribuição de literaturas 

e evangelização através do 
Projeto ABCD - Amando e 
Buscando Crianças para Deus. 
Conti nuem orando pelo Pr. 
Vanderlei José Lopes e Dilma. 
Para contatos, e-mail: vande-
jolo@bol.com.br.

Uma maneira de lidar com as peculiaridades das pessoas é tentar 
entender por que elas são peculiares.”
(Max Lucado)
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Espaço
Final

Pelo terceiro ano 
consecutivo foi re-
alizado pela MBAM 

- Missão Brasileira de 
Apoio aos Missionários 
o Encontro dos “Casais 
Apaixonados”, um minis-
tério baseado na Igreja 
Batista Independente de 
Orlândia SP sob coorde-
nação do Pr. Carlos Alber-
to Moraes e dos irmãos 
Evandro Marcelo Timó-
teo Valentini e Ronaldo 
Rocha.

Este ano o evento, reali-
zado no Hotel Vilage Inn em 
Ribeirão Preto SP, nos dias 
16 e 17 de junho, contou 
com a parti cipação de 48 
casais oriundos de 12 igre-
jas da região. O preletor foi 
o Pr. Carlos Alberto Mora-
es que abordou o tema, 
“O peso do sexo na vida 
conjugal”. Foram aborda-
dos diversos sub temas nas 

Vem aí a terceira edi-
ção do Congresso 
JIBE! O evento acon-

tecerá nos dias 3 e 4 de 

No dia 09 de junho as 
Igrejas Bati stas Fun-
damentalistas de 

Uberaba realizaram uma 
Conferência Missionária na 
Igreja Bati sta da Graça sob 
a liderança do Pr. Leandro 
Almeida. O pregador foi o 
Pr. Luis Miguel Gianeli, mis-
sionário que implantou uma 

agosto, às 
20h e 18h, 
respectiva-
mente, na 
Igreja Bati s-
ta Esperança 
local izada 
na Vila Cle-
menti no, ao 
lado da es-
tação metrô 
Santa Cruz. 

Em sua 
t e r c e i r a 
edição,  o 
Congresso 
terá como 
tema “Vida 
na  V ida”, 
e contará 

com Davi Cáceres, Pastor 
da Igreja Batista Pedras Vi-
vas, como preletor. Cáceres 
fundou o PAT - Programa 
de Aprofundamento Te-
ológico, onde atua como 
coordenador e professor. 
Divide juntamente com o 
Pr. Jayro Cáceres, a con-
dução editorial de NUTRA 
Publicações.

Contamos com sua cola-
boração para incenti var os 
jovens de sua igreja a par-
ti ciparem conosco.

Em breve divulgaremos 
a agenda completa que 
contará com uma série de 
ati vidades para promover o 
intercâmbio entre os jovens. 
Para se manter informado, 
siga-nos e acompanhe as 
novidades em nossas redes 
sociais:

Igreja Fundamentalista na 
cidade de Vargem Bonita 
MG e agora está implan-
tando uma nova igreja na 
cidade de Piumhi MG. 

Nesta Conferência esti -
veram presentes 10 Pastores 
representando suas igrejas. 
A cidade de Uberaba possui 
sete Igrejas Fundamentalis-

tas. Durante as conferências 
aconteceu a apresentação da 
Missão ABBA - Associação 
Brasileira Benefi cente Aslan 
que visa associar igrejas locais 
na obra de resgatar crianças 
e adolescentes em situações 
de risco. Houve, também o 
reconhecimento dos Pastores 
presentes pelo Dia do Pastor.

A Igreja Bati sta da Graça 
tem 41 anos e foi a primeira 
Igreja Bati sta Regular fundada 
em Uberaba pelo missioná-
rio estadunidense Pr. Daniel 
Brower. Contatos com o 
pastor Leandro e sua esposa 
Bruna pelo e-mail: leobruna-
leo@gmail.com, telefone (34) 
99797-0460 (WhatsApp). 

Conferência Missionária em 
Uberaba MG

Congresso 
JIBE 2018

duas palestras: Base Bíblica 
para o sexo na vida conju-
gal. Como tem sido sua vida 
sexual. Qual o seu QI sexu-
al? Comunicação Sexual. 
Sexualidade: motivação, 
importância e liberdade. 

O sexo é o principal moti -
vo para traição, adultério e 
separação. Diferenças que 
se completam ou atrapa-
lham. O homem é esti mula-
do pelo que vê. A mulher é 
esti mulada pelo que ouve. 

Quanti dade X Qualidade. Li-
berdade Sexual. Liberdade 
e criati vidade, sim! Depra-
vação, não! 

Os casais saíram anima-
dos para o quarto encontro 
que deverá acontecer em 

junho de 2019 com data e 
local ainda a serem defi ni-
dos. Durante o ano, a Igre-
ja Bati sta Independente de 
Orlândia realiza periodica-
mente, encontros na sede 
da igreja com parti cipação 

"Casais Apaixonados" teve recorde de participação

tanto dos casais membros 
da igreja, quanto de igrejas 
das cidades adjacentes. Para 
mais informações entre em 
contato com Pr. Carlos Alber-
to Moraes pelo telefone (16) 
99192-1440 (WhatsApp).

Facebook: htt ps://www.facebook.com/
IBEOfi cial/ 
Instagram: htt ps://www.instagram.com/
ibeofi cial
Youtube: https://www.youtube.com/
channel/UCtk46FVAzg-V-E1bM30sExQ

Há ocasiões em que o coração fica tão duro e os ouvidos tão surdos 
que Deus nos deixa sofrer as consequências de nossas escolhas.”
(Max Lucado)

Pastores presentes


