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Feche os olhos. 
Faça uma breve 
reflexão sobre 

os últimos aconteci-
mentos no Brasil e no 
mundo até este final de 
2018. A crise mundial 
está em formação e a 

Ao todo foram 35 
vocacionados. Um 
grupo muito ani-

mado! Compareceram 
jovens de vários estados 
e das cidades de Campi-
nas, São Paulo, Ortigueira, 

Francisco Beltrão, Goiânia, 
Rio Bom, Califórnia, Ara-
pongas, Marilândia do Sul 
e filhos de professores do 
IBM. Continue em oração 
por estes jovens e adultos! 
Alguns tem testemunhado 

de como Deus tem falado 
aos seus corações e ao 
ler a matéria você verá 
que vários deles estarão 
se preparando para o mi-
nistério no próximo ano. 
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geopolítica aponta para 
a maior transformação 
jamais vista na história. O 
mundo está maduro para 
o controle total descrito 
em Apocalipse 13.17.

Apesar da sutile-
za, há um padrão nos 

eventos mundiais que 
causa uma sensação 
estranha naqueles que 
observam a profecia 
de Daniel 12 e de Jesus 
sobre o fim dos tem-
pos. Percebemos que 
há algo mais além dos 

fatos e das narrativas. 
Nestes últimos me-
ses do ano investi em 
alguns estudos bíblicos 
pontuais ao mesmo 
tempo em que testava 
o comportamento dos 
crentes em relação às 

A agenda do “Mistério da Iniquidade” 
está sendo levada a sério

“Estamos à beira de uma transformação global. Tudo que precisamos é uma grande crise e 
as nações aceitarão a Nova Ordem Mundial”  (David Rockefeller)

Continua na Pág. 3

perspectivas 
de mudanças 
nas eleições 
majoritá-
rias aqui no 
Brasil.
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e Opinião
Ortodoxia sem ortopatia não é cristianismo, é 
legalismo.”
(Maurício Zágari)

Para alguns, anomalia, para 
outros apenas uma opção. 
O fato é que o desigrejis-

mo cresce a olhos vistos como 
fenômeno evangélico em todo 
Ocidente. São crentes das mais 
diversas denominações que, 
intencionalmente, deixam de 
congregar nas igrejas locais, que 
eles chamam de institucionais. 
Simpatizam-se com a Cabeça da 
Igreja, mas não suportam o Corpo 
do qual fazem parte.

Os desigrejados são unânimes 
em aceitar que Jesus é o único 
caminho e que a mensagem do 
evangelho é a verdade. Mas, por 
outro lado, não querem envolvi-
mento com as formas estabeleci-
das pelo cristianismo confessional 
que, segundo afirmam, não passa 
de formalidade religiosa. Prefe-
rem viver do seu modo do que da 
maneira ditada por instituições 
humanas que julgam, discrimi-
nam, criticam e abandonam os 
feridos à beira do caminho.

As justificativas são variadas e 
vão desde uma simples dificul-
dade de conciliar horário, até a 
declarada decepção com líderes 
intolerantes e legalistas. Mas 
para alguns autores que tem se 
dedicado ao tema, a causa princi-
pal desse fenômeno é a predomi-
nante falta de compromisso que 
caracteriza a atual geração.

Em conversas travadas com 
defensores do desigrejismo iden-
tifiquei, pelo menos duas razões 
que os levaram a deixar de con-
gregar. A primeira foi a percepção 
de que suas propostas não eram 
ouvidas. Sentiam-se preteridos. A 
segunda foi a falta de profundi-
dade nas mensagens pregadas na 
igreja. Ouvem pregadores de qua-
lidade na internet e as compara-
ções se tornam inevitáveis.

Para observadores atentos, 
no entanto, os desigrejados não 
acham qualquer relevância em 
manter o que denominam “rotina 
religiosa”, que não faz a menor 

Assim que saíram os resultados da eleição presi-
dencial, os partidos derrotados fizeram questão 
de anunciar que irão fazer oposição ao governo 

de Jair Bolsonaro. Independentemente das propos-
tas serem boas ou más, esses políticos obstruirão 
a agenda governamental do novo presidente para 
enfraquecê-lo no próximo pleito eleitoral, cumprindo-
se assim a profecia do Apóstolo Paulo referente aos 
Últimos Dias: “Porque haverá homens amantes de si 
mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, 
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos” (II 
Timóteo 3.2). Tais parlamentares não pensam em 
termos de país, mas, sim, em ideologia partidária e, 
principalmente, em tomar o poder de volta. 

Infelizmente, encontramos oposições dentro da 
Casa de Deus também. Isso acontece porque ao invés 
de seguirem a Bíblia, a Carta Magna do povo de Deus, 
os líderes e membros estão seguindo o Estatuto ou 
o Regimento Interno em busca de reparação ou de 
punição contra os desafetos. O interesse não é o de 
agir em conformidade com as Escrituras Sagradas, 
mas o de vencer um argumento ou conquistar uma 
posição de destaque. Consequentemente, igrejas 
estão sendo partidas ao meio quando não em três 
partes. Diáconos acham que foram chamados para se 
oporem ao pastor e o pastor acha que pode ser um 
líder sem servir ao rebanho. Os membros da igreja 
reclamam da liderança, mas não são evangelizadores, 
dizimistas fiéis e frequentadores assíduos dos cultos. 
Como evitar o partido de oposição dentro da Casa 
de Deus? 

Assim como o presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
prometeu ser escravo da Constituição Brasileira, a 
liderança de uma igreja precisa ser escrava da Pa-
lavra de Deus. A Bíblia tem a resposta para todas as 
situações que ocorrem em nossas vidas. Agindo na 
carne, ceifaremos na carne, mas agindo no Espírito, 
colheremos os melhores resultados possíveis (Gálatas 
6.8). Este princípio é tão elementar, mas muitos irmãos 
insistem no uso da personalidade, raciocínio lógico 
e conhecimentos gerais na resolução dos problemas 
eclesiásticos.  Não há nada de lógico no texto de I 

O Japão já faz parte da 
cultura brasileira há 
mais de 100 anos. 

Aqui no Brasil encontra-se a 
maior colônia japonesa do 
mundo fora do Japão! Eles 
estão espalhados por todo 
o território nacional. Essa 
informação me faz pensar 
nos muitos brasileiros que 
residem no Japão. Segundo o 
consulado brasileiro são mais 
de 162.000. Alguns com des-
cendência nipônica, outros 
não. 

As poucas igrejas conser-
vadoras no Japão possuem 
0,6% de crentes. Isso é um 

Desigrejismo, 
a “denominação” 
que mais cresce

diferença em suas vidas. Preferem 
“recarregar a bateria” em outras 
fontes, como a leitura da Bíblia 
e de bons livros para debater em 
pequenos grupos onde satisfazem 
a necessidade de comunhão. Para 
estes, isso passa a ser a igreja.

Acredito que desigrejar não 
faz bem para ninguém. A Igreja, 
como Corpo de Cristo, é trans-
cendente, mas na sua forma-
tação cotidiana ela é, também, 
humana. Não há como viver sem 
os relacionamentos, a interdepen-
dência e a mutualidade. Embora 
no convívio haja atritos, decep-
ções e frustrações, são todos 
importantes elementos usados 
por Deus para nos moldar, fazer 
crescer e amadurecer. 

No diagnóstico que li de um 
dos autores sobre o desigrejismo, 
ficou patente que os tais con-
denam a intolerância de alguns 
líderes, mas são incapazes de 
perceber a sua própria intolerân-
cia com estes mesmos líderes. 

De minha parte entendo 
a motivação da maioria dos 
desigrejados, mas não creio 
que desigrejar seja a solução. 
Também não vejo que combater 
os desigrejados seja o melhor ca-
minho. Eles precisam ser ouvidos 
para que se possa estabelecer o 
debate. Acirrar a polarização tra-
rá maiores problemas. Faz-se ne-
cessário a realização de fóruns e 
seminários para que seja possível 
encontrar explicações, e formular 
estratégias capazes de canalizar a 
força do desigrejismo para alvos 
de crescimento da própria igreja. 

Tratar o desigrejismo como 
heresia, além de não ser correto, 
aprofundará o abismo. Se há resis-
tência por parte de desigrejados, 
também há líderes que não que-
rem debater o tema porque soaria 
como uma confissão de culpa. 

O embate será o combustível 
para que o desigrejismo continue 
sendo a “denominação” que mais 
cresce!

Igreja não é lugar de oposição!
Coríntios 6.7; no entanto, este 
mandamento foi dado para a 
igreja: “Na verdade é já realmen-
te uma falta entre vós, terdes 
demandas uns contra os outros. Por que não sofreis 
antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano?” 
Muitos casamentos já foram restaurados e muitas igrejas 
já foram renovadas através da humildade e do prejuízo 
sofrido por homens e mulheres santas de Deus.  

Além de agir com humildade, visando o bem do 
reino de Deus, a igreja é lugar de unidade de pensamen-
tos e não um congresso local para discussão de ideias. 
Laodicéia era uma congregação democrática que fazia 
a vontade da maioria de seus membros, mas Filadélfia 
era uma igreja que vivia da prática do amor e guardava 
a Palavra de Deus. Que tipo de igreja desejamos para a 
nossa família: a que faz a vontade do povo ou a que faz 
a vontade de Deus? A primeira debate ideias e vencem 
os mais fortes ou a maioria. A segunda segue as ideias 
preestabelecidas do Novo Testamento. Por esta razão, o 
Apóstolo Paulo nos advertiu: “Rogo-vos, porém, irmãos, 
pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos 
uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões; 
antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um 
mesmo parecer” (I Coríntios 1.10). Certo pastor, influen-
ciado pelas grandes corporações, resolveu compor a 
diretoria da igreja com pessoas pensantes e iluminadas; 
porém, cada uma tinha as suas próprias preferências 
sobre os rumos do ministério. Em pouco tempo, a igreja 
estava se comportando como os seus líderes até culmi-
nar em uma grande divisão com a perda da maioria de 
seus membros e detrimento para a obra missionária. 

A igreja não é lugar de oposição! Ao invés de se 
contrapor a uma igreja e aos seus líderes, o crente in-
satisfeito deveria buscar paz da parte de Deus ou outro 
local para se congregar. Ao invés de se contrapor a uma 
igreja, em sua maioria, o pastor honesto e ético tam-
bém deveria buscar paz de Deus ou outro local para 
servir e se congregar, mas uma coisa é certa e precisa 
ser levada bastante a sério: “Porventura andarão dois 
juntos, se não estiverem de acordo?” (Amós 3.3). Não! 
De jeito nenhum! 

Levando a Palavra de 
Deus ao Japão

mas as igreja japonesas precisam de 
preparo nessa área. Através desses 
e muitos outros desafios o Senhor 
tem nos constrangido quanto à obra 
dEle naquelas ilhas. Em 2015, saí-
mos de Fortaleza e fizemos uma 
visita de reconhecimento de cam-
po. Naqueles vinte dias, o Senhor 
confirmou nossas orações quanto 
a obra japonesa, enquanto visitá-
vamos Tóquio, Osaka, Nara e Kioto. 

Em 2018 estive com minha 

família levantando o sus-
tento em várias igrejas do 
Nordeste e do Sul, a fim de 
partir definitivamente para 
o Japão. A Congregação 
Bíblica que eu estava pas-
toreando já foi entregue 
para o pastor substituto. 
Em 2019, continuaremos 
percorrendo o Brasil, apre-
sentando a necessidade do 
campo japonês nas igrejas 
co-irmãs. 

Enquanto ainda es-
tamos no Brasil, temos 
auxiliado na formação de 
líderes, fortalecendo e ca-
pacitando igrejas na área 

número alarmante quando pensa-
mos nos 128 milhões de habitantes. 
Quando juntamos católicos e outras 
seitas cristãs, o número de cristãos 
aumenta para 2%. A maioria das 
igrejas evangélicas no Japão são 
formadas por poucos membros. 
Para aumentar o número de novos 
crentes há necessidade de muito 
trabalho de evangelismo pessoal.

No Japão, as famílias precisam 
ajudar seus filhos no discipulado, 

missionária e dando treinamentos 
para professores da Escola Domi-
nical. 

Portanto, estamos dispostos a 
visitar sua igreja também e quem 
sabe o Senhor possa te usar para 
apoiar a obra na janela 10x40. Con-
tatos pelo telefone whatsapp (85) 
98614-4781 e o e-mail: rafaeldeis-
rael@hotmail.com. 

Pr Rafael Vieira
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De modo geral, sinto 
que a sensação é 
de perigo iminente. 

O que tenho achado es-
tranho, é a sofisticação de 
uma espécie de pacto con-
sensual no qual as pessoas 
abrem mão do que parece 
minimamente racional. Em 
busca de paz e segurança 
até ações violentas são 
permitidas. 

Parece que os crentes 
não percebem que estão 
fora do foco. Sua atenção 
está sendo direciona-
da para consequências 
enquanto a causa fica 
esquecida. Há uma corti-
na de fumaça cegando as 
pessoas que, engodadas, 
não percebem que há 
uma força corporativa se 
movendo e controlando 
tudo. Sem compreender 
as transformações que es-
tão ocorrendo as pessoas 
estão sendo usadas sem 
se dar conta de que “a 
iniquidade” está deixan-
do de ser “mistério”, pois 
está sendo revelado!

O colapso resultante 
dos embates ideológicos 
começam a ser sentidos 
pela sociedade que vai se 

Na reta final de 2018, 
a AMI - Associação 
Missionária Indepen-

dente aprovou mais dois no-
vos projetos missionários. O 
primeiro deles foi o Projeto 
Poços de Caldas MG, com o 
Pr. Silval de Souza, casado 
com Perla Dias Nogueira de 
Souza e os filhos, Felipe, Vi-
nícius, Lucas e Nícolas.

O projeto visa a planta-
ção de uma Igreja Batista 
Fundamentalista nesta ci-
dade com cerca de 166 mil 
habitantes, localizada na me-
sorregião do Sul e Sudoeste 
de Minas Gerais, uma região 
de forte tradição católica. 

Pr. Silval trabalhou no 
Templo Batista Maranata 
em Goiânia com o Pr. Rômulo 
W. Ribeiro por 16 anos. Atu-
almente está servido a Deus 
como pastor interino na Igreja 
Batista Nova Vida no Jardim 
Ingá, São Paulo, capital. Está 
sendo enviado ao campo 
através da Igreja Batista In-
dependente de São Bernardo 
do Campo SP, liderada pelo Pr. 
Antonio Majela Pupin.

Para contatos com Pr. Sil-
val, use o e-mail: silval2005@
hotmail.com, ou pelo What-
sApp (11) 95374-9994.

O segundo projeto que, 
no fechamento desta edição 

O que melhor identifica o crente? Bisonho é o inexperiente 
e por isso, inábil para com muitos assuntos. Farsante 
é aquele que promove risos, passando a imagem de 

simpatia, mas, que na realidade é o que não procede com 
seriedade, sendo fingido, hipócrita. Qual das duas identifica-
ções melhor retrata o crente de nossos dias?

Voltamos à discussão política e, portanto, aos absurdos. A 
política (corretamente compreendida) deveria ser alvo diário 
dos debates e decisões. Não a discussão sobre partidos ou 
pessoas em particular, mas sim sobre a dinâmica do viver co-
munitário. Afinal, a política diz respeito aos relacionamentos 
que mantemos seja com o vizinho ou com o comerciante, o 
médico, ou com a escola, dentre outros. 

A origem do termo e da ideia já indicava toda essa reali-
dade: politéia em grego aponta para os procedimentos rela-
tivos à sociedade como um todo. Originalmente concentrava 
atenção na organização para um viver mais produtivo e justo 
para todos. Posteriormente, devido ao fracasso do ideal diante 
da sede pelo poder, sua compreensão foi transformada para 
um conjunto de meios que possibilita a pessoa a alcançar os 
efeitos desejados. Daí sua degeneração se deu para o signifi-
cado da arte de conquistar, manter e exercer o poder (noção 
de política encontrada em Maquiavel, na obra O Príncipe).

A compreensão de nosso povo sobre política se mantém 
corrompida para com a ideia original, mas, legítima, consi-
derando seus próprios anseios. Assim, discutir política em 
terra tupiniquim significa falar de algo que não tem valor 
intrínseco; lidar com pessoas sem ideologia; enfim, discutir 
banalidades, chegando ao cúmulo de representar o humor 
ignorante - aquele que por não possuir inteligência para 
contar uma piada, apela.

Pois bem, têm-se a impressão (para não ser tão enfático) 
de que o crente é um dos melhores representantes popular 
desta ignorância política. Pensa, discute, “ensina” e propaga 
a política improdutiva para a sociedade, mas, produtiva para 
quem suga na influência do poder. Vemos isto todos os dias, 
através de e-mails humorísticos ou de conversas sarcásticas 
ou de afirmações desprovidas de conteúdo significativo tanto 
no conhecimento quanto no objetivo.

Toda esta realidade política de crente me deixa confuso: será 
ele bisonho ou farsante? Será ele inexperiente no conhecimento 
e na prática do viver cristão ao ponto de revelar anseios irreais 
ou de fazer afirmações inadequadas? Ou, pior, será ele fingido, 
tendo senso da realidade, mas, vivendo a irrealidade? Será o 
crente um representante da base motivadora da hipocrisia dos 
políticos brasileiros? Afinal, os políticos como representantes 
do povo refletem aquilo que é o povo. Assim, o crente como 
hipócrita torna-se a matriz motivadora da representação política 
dos vereadores, dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, 
dos governadores e da presidência da República.

Crente que reclama ou que graceja da corrupção dos 
políticos, mas que é corrupto na sonegação de seus impostos 
ou na propina concedida, ou mesmo na infidelidade para com 
o Senhor. Crente que acha absurdo o uso de dinheiro público 
para gastos pessoais, mas administra seu dinheiro descon-
siderando a tarefa de ser mordomo daquilo que possui pela 
graça divina. Crente que se revolta com a falta de investimento 
em coisas essenciais para a sociedade, mas não investe em 
missões e nem em outros projetos essenciais para a salvação 
de pessoas e a edificação dos que já foram alcançados pelo 
evangelho. Crente que critica a troca de partidos, mas que 
muda de igreja, seguindo o mesmo princípio daquilo que cri-
tica. Crente que torce o nariz para o político que é descoberto 
em negócios ilegais, mas adquire produtos piratas com a maior 
naturalidade como se acreditasse que até o Senhor faria se 
estivesse em seu lugar. Enfim, crente que rouba, que engana, 
que mente, que trai, que falsifica, que ignora o próximo, que 
essencialmente busca satisfazer seus desejos. Qual a diferença 
deste para com os políticos criticados?

Este crente envergonha o Senhor e seu evangelho. Como 
crente deveria ser portador de uma palavra “profética” quanto 
ao juízo de Deus para com toda a injustiça e mentira. Deveria 
servir de exemplo, de modelo de um proceder ético imacu-
lado. Como afirma Cristo deveria ser sal e luz no mundo, 
realçando a diferença daquele que está em Cristo Jesus, por 
viver em conformidade com o seu Reino. Deveria ser santo, 
como alguém separado para um viver irrepreensível. Mas, 
infelizmente, insiste em ser bisonho ou farsante, insiste em 
pecar. Que tipo de crente você é: Bisonho, farsante ou santo?

Conflitos dentro da igreja local é como conflito na família. Eles 
nos ajudam no crescimento e na compreensão de que precisamos 
uns dos outros.” (Carlos A. Moraes)

fragmentando como um 
corpo com baixa resistên-
cia propenso às enfer-
midades mais simples. 
Rapidamente as pessoas 
vão se tornando egoístas e 
individualistas. A depen-
dência da tecnologia rouba 
a solidariedade humana, e 
cria pessoas indiferentes e 
insensíveis. Estamos sendo 
divididos para sermos 
facilmente conquistados.

O que alguns chamam 
de Globalização e outros 
de Nova Ordem Mundial, 
eu chamo de Totalitaris-
mo Democrático no qual 
prevalece o controle total 
ditado pelo que chamam 
de Mercado. Não haverá 
mais direitos e nem liber-
dade. Esse controle total 
está se desenvolvendo 
bem debaixo dos nossos 
narizes, sendo apoiado, 
inclusive por autoridades e 
pela classe média.

As grandes corpo-
rações estão acima dos 
governos e ditam as regras 
na formatação do cenário 
mundial. Controlam os 
bancos e manipulam a 
política e os governantes, 
independentemente da 

ideologia, passando por 
todas as áreas, e chegando 
até o entretenimento. Des-
de o papado do Cardeal 
alemão Joseph Aloisius 
Ratzinger até o atual 
Jorge Mario Bergoglio, o 
Vaticano defende a criação 
de um Banco Mundial 
Central. Claro que na ótica 
papal seria para resolver o 
problema da pobreza, mas 
na prática será o passo 
final para entronizar o 
anticristo.

Especialistas em 
economia afirmam que 
o mundo vive um perío-
do de pré crise. Aquela 
grande crise que o senhor 
David Rockefeller disse 
que o mundo espera. Nos 
últimos dois anos, após o 
golpe de 2016 que deses-
tabilizou o Brasil, estamos 
sofrendo um desmanche 
na economia. Nos indi-
cadores internacionais 
de competitividade e 
eficiência o Brasil está pior 
que a Venezuela. Segundo 
Nouriel Roubini, um dos 
primeiros a cravar a defla-
gração da crise de 2008, “a 
partir de 2020, as condi-
ções existentes podem co-

meçar a deterioração em 
direção à crise, seguida 
por recessão global”.

O que não passa 
despercebido, no entanto, 
mesmo em meio à crise 
mundial, é o crescimento 
da concentração de renda 
que continua acelerada. 
O Brasil, por exemplo 
ganhou 12 novos bilioná-
rios em um ano, passando 
de 31 para 47, segundo 
a ONG OXFAM. Cinco 
bilionários brasileiros têm 
patrimônio equivalente ao 
da metade mais pobre da 
população brasileira.

A crise mundial que 
vai eclodir nos próximos 
dois ou três anos fazendo 
explodir o empobreci-
mento da população, com 
suas consequências de 
miséria, fome, violência 
e desemprego, levará os 
governos a venderem 
tudo. No caso do Brasil, 
as terras, a água doce, 
o pré-sal, a Petrobrás, a 
Amazônia e tudo mais a 
preço de banana.

do Jornal de Apoio estava 
em fase final de aprovação, 
é o Projeto Sertão Potiguar 
que visa plantar uma Igreja 
Batista Fundamentalista em 
Mossoró RN, com vistas a al-
cançar os sertanejos da zona 
rural de inúmeros povoados 
entre as cidades de Mossoró 
RN e Pau dos Ferros RN, onde 
em uma segunda etapa se 
pretende fundar a segunda 
igreja dentro do projeto.

O missionário deste pro-
jeto é o Pr. Edilson José Perei-
ra de Araújo, casado com Lia 
Santos Augusto de Araújo. 
O casal tem duas filhas, que 
já estão casadas. Eles estão 
sendo enviados pela Primeira 
Igreja Batista de Areia Branca 

também cobrindo a ausência 
do missionário fundador. De 
1993 a 1996 liderou a Congre-
gação Batista Independente 
em Guardinha MG. De 1997 a 
2000 pastoreou o Templo Ba-
tista de Jardim Varginha em 
São Paulo SP, e por um ano, 

em Manaus AM, e de 2008 a 
2012, a Igreja Batista do Cal-
vário em Morro Agudo SP. 
De volta a Manus pastoreou 
a Igreja Batista Manancial. 

Foi para o Nordeste de-
pois de ter criado o Instituto 
Pedra Viva e ali, pastoreando 

A agenda do “Mistério da Iniquidade” 
está sendo levada a sério

Dois novos projetos missionários neste 
final de 2018

Continuação da página 1

RN no momen-
to liderada pelo 
próprio pastor 
que está sendo 
enviado e deve-
rá fazer a transi-
ção pastoral.

Pr. Edilson já 
tem larga expe-
riência ministe-
rial tendo inicia-
do em Barcelos 
AM no ano de 1990 suprin-
do a ausência de um pastor, 
passando pelo pastorado 
da Igreja Batista Bíblica de 
São José III em Manaus AM, 

2001-2002, trabalhou na 
plantação da Primeira Igreja 
Batista de Embu Guaçu SP. De 
2002 a 2008 liderou a Igreja 
Batista Bíblica do Coroado 

a Primeira Igreja Ba-
tista em Areia Bran-
ca, conheceu a Mis-
são Bandeirantes e 
seu presidente, Pr. 
Alexandre Lopes da 
Igreja Batista Bere-
ana. Desse contato 
nasceu a parceria 
e o Projeto Sertão 
Potiguar que agora 
entra na fase inicial.

Contatos com Pr. Edil-
son, use o e-mail: pastore-
dilsonaraujo@gmail.com, 
ou pelo WhatsApp (84) 
98628-3932

Bisonho 
ou 
farsante?

Pr. Silval, Perla e filhos

Pr. Edilson e Lia
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Se pegaram a última fanta que era pra ser minha, por 
ter pedido primeiro, eu espero outra coisa. Quem sabe 
duas cocas, ou nada. Mas eu sou assim, sempre fui e 

mesmo que eu consiga o nada, acredito que era o melhor que 
tinha. Era o que Deus tinha pra mim. E vivo, e junto comigo 
as pessoas que me aceitam assim. Ás vezes fico triste, afinal 
ninguém é de ferro, mas o tempo passa, e em alguma manhã 
a alegria dará mole pra mim e me conquistará. 

Muitos dizem que quem espera muito perde o trem, 
mas não é só através dele que se viaja. Chegarei depois ou 
voltarei pra casa, não importa. Vai ver que naquele dia a 
minha única viagem era pra ser na “maionese”. É, contar 
piadas pouco engraçadas para meus alunos, ficar pensando 
em exercícios difíceis de análise real, aritmética, geome-
tria... colocar o tênis no final do dia e correr quilômetros e 
quilômetros pensando constante e permanentemente no 
que mais tarde escreverei em algum lugar. 

Em uma busca razoável por coisas puras e simples, como 
a água que rola dos meus olhos e água bebida depois dos 
últimos metros na concha das mãos, me sinto muito cansado 
e ao mesmo tempo satisfeito, por ter conseguido ganhar o 
dia sem perder a paciência em meio ao caos. 

Filho legítimo de Deus, limitado ao R3 e buscando mes-
mo que impossível uma visão no R4, luto para ter um futuro 
brilhante, superando a cada dia o meu eu e crescendo com 
minha própria e pouca beleza. Com uma mãe deficiente 
e irmãos que não gostam de estudar, levanto toda manhã 
com fé de que suas vidas um dia Deus vai transformar. 

Mas há um nó na garganta que nunca vai desamarrar, 
é que nunca conseguirei retribuir à minha mãe tudo que 
ela fez e sofreu para que até aqui eu pudesse chegar, e por 
isso me esforço ao máximo para que mesmo que não seja 
muita coisa, dizer pra ela antes de dormir, eu te amo, pois 
um dia essa oportunidade Deus vai me tirar. E vivo, sem me 
preocupar com o que já perdi, preocupado com o que um 
dia perderei, mas nunca com o que irei ganhar. 

Obrigado Deus, por eu ser o que sou, por tudo que até 
aqui me deste sem nada merecer e usa-me naquilo que tu 
sempre sonhou pra mim, pois nada melhor há. 

O Projeto Tríplice Frontei-
ra, liderado pelo missionário 
Lorenzo Laura Tipo, acaba de 
completar sua primeira parte: 
a entrega da primeira igreja 
fundada, organizada e agora 
entregue a um pastor. No dia 
11 de novembro de 2018 a 
Igreja Batista Bíblica Jireh, em 
Cobija, Bolívia, deu posse ao 
pastor Alfredo Barbosa. De 
acordo com a dinâmica do 
projeto Tríplice Fronteira, 
agora a Igreja em Bobija tem 
o compromisso de continu-
ar com a visão do e trabalhar 

A missionária 
Cristina Messias 
com o ministé-
rio entre o povo 
Kahyana foi para 
a aldeia Kaspaku-
ru no dia cinco 
de novembro. Ela 
e a colega Vaniza 
pretendem pas-
sar o Natal e ano 

No dia 3 de novembro 
de 2018, partiu para a gló-
ria, a irmã Isabel, esposa 
do Simão e mãe de quatro 
filhos:  Ruth, Kiesse, Yoani 
e Asaf, que nasceu quando 
a mãe faleceu. A Família 
Justino é de Angola e veio 
ao Brasil como missioná-
rios em treinamento a fim 
de se prepararem para o 
ministério e voltar ao seu 

A plantação da Igreja 
Batista Regular de Maringá 
sob liderança do missio-
nário Pr. Claudinei Periles, 
tem avançado. Em breve o 
projeto de construção de-
verá estar definitivamente 
aprovado depois de várias 
idas e vindas no setor de 
obras da Prefeitura. Através 
da Promessa de Fé a nova 
igreja já está apoiando seis 

O trabalho em Marará 
está bem, nos disse o mis-
sionário Francisco Martins. 
Ainda não terminaram a 
construção do templo, nem 
estão morando lá porque 
precisa terminar a constru-
ção da casa. Também não 
estão realizando cultos aos 
domingos mas somente aos 
sábados à tarde. Mesmo as-
sim, antes de iniciar oficial-

No início de 2018 a APEC/
AC recebeu uma doação de 
100 mil livros evangelísticos 
produzidos pela AMME Evan-
gelizar. 25 mil foram distri-
buídos nas escolas públicas, 
alcançando mais de 30 esco-
las; e 75 mil foram divididos 
entre 38 igrejas de diversos 
municípios: Cruzeiro do Sul, 
Tarauacá, Sena Madureira, 
Brasiléia, Epitaciolândia, 
Xapurí, Plácido de Castro, 
Acrelândia, Rio Branco e 
Boca do Acre AM. Vale lem-
brar que a APEC é parceira 
da Visão 2030, movimento 
global pela evangelização 
das novas gerações, e tem 
trabalhado em conjunto 
com a AMME Evangelizar 
para apresentar a Palavra 
de Deus às crianças, adoles-
centes e jovens de modo que 
eles deem fruto. Nesse ano 
Deus nos tem dado a graça 

O missionário Divino Go-
mes Amorim veio ao Brasil 
com a finalidade de celebrar 
o casamento do Apólito, dia 
10 de Agosto. Com ele veio 
o Fernando, um dos jovens 
convertidos no trabalho em 
Maputo. Devido a um contra-
tempo teve que permanecer 
no Brasil um pouco mais e 
aproveitou para visitar seis 
igrejas: uma igreja em Goi-
ânia, 3 igrejas em Brasília, e 

Os crentes, naturalmente, amarão mais a Igreja 
quando amarem mais o Senhor dela.”
(Ricardo Moreira)

Uma 
paciência em 
meio ao caos

Maputo, Moçambique
2 em São Paulo. No dia 21 
de setembro Divino e Fer-
nando chegaram de volta a 
Maputo. No momento, de-
pois de várias idas e vindas, 
a família Amorim está toda 
em Maputo. O trabalho cami-
nha bem e conta com novos 
candidatos ao batismo. Para 
contatos e-mail: divinogome-
samorim@gmail.com, tele-
fone: (258) 21 41 47 37; 84 
60 31 570.

junto para alcançar a Tríplice 
Fronteira para Cristo. A partir 
de agora, o missionário Loren-
zo está sendo enviado para 
a segunda etapa do projeto, 
mais precisamente para a ci-
dade de Porto Maldonado, 
Peru a fim de implantar nova 
igreja. Assim, no dia 14, ele 
mudou-se para o Peru. Orem 
pelos custos da mudança que 
são altos. Se puder contri-
buir entre em contato pelo 
e-mail: lauratipo@hotmail.
com, ou pelo WhatsApp: +591 
72921910.

Cobija - Bolívia

quatro missionários, Anésio 
e Cristiane Fernandes, Lídia 
Braga e Sarah Almeida, ini-
ciou ministério no Pará, em 
outra região. Isso é bom, 
pois o povo tem pedido por 
missionários. Contatos pelo 
e-mail: silviachris.messias@
mntb.org.br, telefone (93) 
98109-0830.

Povo Kahyana, Pará

de realizamos o Cur-
so “Investigadores da 
Bíblia I”, para mais de 
1.980 crianças, em 
132 igrejas e congre-
gações. No mês de 
julho, juntamente 
com os nossos alu-
nos do curso CPMC 
(Capacitação de Pro-

APEC no Acre

Com apoio de irmão aqui do 
Brasil, a família conseguiu 
viajar para Angola e fazer o 
traslado do corpo em um voo 
de São Paulo para Luanda no 
dia 10. O sepultamento foi 
realizado dia 12. A família 
teve a companhia de dois re-
presentares da MNTB, Nancy 
Luz e Anderson Almeida.

Família Justino

Maringá PR

projetos. Orem pelo trabalho 
e pela família do missionário. 
Para contatos, telefone: (44) 
3263-9065, Cel. (44) 99981 
4664 e e-mail:claudineiele-
neil@gmail.com. No dia 07 
de setembro os jovens parti-
ciparam da Concentração de 
Jovens do Norte do Paraná, 
na Igreja Batista Vitória em 
Londrina (FOTO), tendo como 
preletor Pr. Paulo Van Loh.

mente, aos sába-
dos tem chegado 
muitas crianças e 
até 19 senhoras 
e um senhor. Pr. 
Francisco espera 
para breve mudar 
para lá e fazer os 
cultos semanais re-
gulares. O Projeto 

Francisco e sua esposa, pois 
precisam de um transporte 

Marará AM

fessores para o Ministério 
com Crianças), realizamos as 
classes de cinco dias em di-
ferentes bairros de Rio Bran-
co, somando um total de 75 
crianças alcançadas. Destas, 
pelo menos 14 crianças acei-
taram a Cristo como Salvador. 
Ainda em julho, realizamos 6 
Escolas Bíblicas de Férias, em 
diversas igrejas de Rio Branco, 
alcançando 427 crianças. Des-
tas, 63 entregaram suas vidas 
a Cristo e foram aconselhadas 
por seus professores. O grande 
desafio continua, a construção 
da sede da APEC no Acre. Gra-
ças a Deus, já temos o terreno 
doado pela Imobiliária IPÊ, te-
mos o projeto arquitetônico e 
logo iniciaremos a construção. 
Orem por nós: Pr. Josimar da 
Silva Lima, Eloilma, Eloá e Eli-
seu. Fone: (68) 99913-0816 
E-mail: josimar.eloilma@
gmail.com Facebook: Apec.ac.

Marará está na continuação 
de Barcelos. Orem pelo Pr. 

mais adequado do que a bi-
cicleta.

país. Estudaram em Peniel e 
Shekinah, escolas da Missão 
Novas Tribos do Brasil e es-
tavam residindo em Anápolis 
GO onde cursavam faculda-
de. No dia 14 de novembro o 
casal completaria 10 anos de 
casamento. O sonho de ter 
4 filhos estava se realizando 
quando Deus levou Isabel. 

novo lá retornando no início 
de janeiro. Orem para que 
não haja impedimento para 
o trabalho missionários neste 
campo, pois há intromissão 
de antropólogos não cristãos 
que trabalham contra a obra 
missionária. Nesse ano além 
da equipe na qual trabalha 
a Cristina, outra equipe de 
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O missionário Moisés 
Gomes de Oliveira está ten-
tando comprar um barco de 
maior porte, ideal para as 
viagens para as comunidades 

A cidade de Cocos no 
oeste baiano está sendo al-
cançado pelo evangelho da 
Graça de Deus através do 
missionário Deusvânio…, sua 
esposa Kelly e os filhos Da-
niel e André. Recentemente 
o Senhor abriu portas para a 
pregação em Jaborandi BA, 
cidade que fica a 76 km de 
Cocos. No momento, tem 
quatro pessoas recebendo os 
estudos bíblicos, sendo que 
três são salvas. Esse número 
tende a crescer, através dos 
estudos que têm sido mi-
nistrados na residência do 

Devido ao desligamento 
do ex-missionário Robson 
Marcelo da Silva do Templo 
Batista Ebenézer em Goiânia 
GO e da Associação Missio-
nária Independente - AMI, 
o missionário Pr. Ricardo 
Marques de Brito está mu-
dando a base do seu campo 
de trabalho com o “Projeto 
Luz Para o Oriente”, de Goiâ-
nia para São Paulo, capital. A 
decisão foi tomada depois de 
duas reuniões entre o missio-
nário, o pastor de sua igreja 
enviadora, o Templo Batista 
em Vila São José, Pr. Ademá-
rio Júnior e o Coordenado 

O segundo semestre de 
2018 no trabalho missioná-
rio em Caxias do Sul foi mar-
cado por um novo impulso 
evangelístico. Pr. Cosmo 
Silva intensificou o trabalho 
de distribuição de folhetos 
alcançando todo o bairro 
onde está sendo plantada 
a igreja e ampliando depois 
para o Dzorzi, um novo bair-
ro vizinho. Os planos são de 
começar a realizar o censo 
evangélico tão logo seja con-
cluída a entrega de folhetos 
rua por rua do Dzorzi. A po-
pulação aproximada desses 

No mês de outubro, hou-
ve muitas bênçãos sobre o 
ministério do missionário 
Diego Lacerda no Projeto 
Dois Irmãos RS. Uma das 
bênçãos foi a oportunidade 
de fazer o último módulo 
do mestrado, restando ago-
ra a dissertação e algumas 
tarefas. Outra benção foi 
o primeiro culto na cida-
de de Sapiranga-RS, local 
onde o missionário já está 
trabalhando no processo 
de plantação com os ou-
tros missionários. A terceira 
benção foi a oportunidade 
de conhecer o ministério do 
Pr. Ken Stucky, em Mossoró 

A Igreja Batista Indepen-
dente em Bonfim Paulista SP 
liderada pelo Pastor André 
Rivoiro realiza sua Conferen-
cia Missionária Anual para 
renovação da Promessa de 
Fé para Missões nos dias 30 
de novembro e 01-02 de de-

Concordo com quem disse que 
é impossível alguém observar 
o primeiro de Janeiro com in-

diferença. Um pensamento quase 
sempre acontece:  O que vem no pa-
cote de 2019?  O que virá do arcano?

2019

Em primeiro lugar, à luz das Escrituras, podemos dizer que as 
criaturas de Deus continuarão numa espiral decadente, “de mal a 
pior” (2 Tm 3.13). Cada vez mais sem rumo e sem direção, mais ar-
rogantes contra Deus. É a “geração entregue a si mesma”, enlaçada 
pela hipermodernidade: hedonismo e prazer que, unidos, trazem 
à luz uma geração violenta, insaciável e inventora de pecados!

Quanto maior o estrago feito à humanidade pelo cancro 
da iniquidade (amaram mais as trevas do que a Luz), mais 
incitados somos a olhar para cima e nos fortalecer em Cristo, 
pois ele disse: “quando estas coisas começarem a acontecer, 
exultai e alegrai-vos, pois a vossa redenção está próxima” (Lc 
21.28). Gloriosa esperança!

Em segundo lugar, à luz das Escrituras, os filhos de Deus (Jo 
1.12) - os que creem no seu Nome – “vivem por fé contemplando o 
invisível” (Hb 11.27), “que habita em luz inacessível, a quem homem 
algum jamais viu, nem é capaz de ver”. São os que descansam na 
promessa de que “o nosso tempo está nas mãos do Senhor” (Sl 
31.15). Um Deus que conhece a nossa estrutura e não permitirá 
provações insuportáveis! Isso é Graça!  O Pr. Hernandes D. Lopes, 
sobre o “espinho na carne de Paulo”, diz que “graça é provisão 
divina para cada situação, não importa qual seja: enfermidades, 
crises familiares, problemas financeiros, debilidade espiritual. 
Nisso tudo, a graça nos assiste. Ela é o tônico para a alma aflita, 
o remédio para o corpo frágil, a força que põe em pé o caído. A 
graça nunca está em falta. A minha graça te basta, disse o Senhor” 
(Se Deus nos Ama Por Que Sofremos? - pps. 51,52). 

Jesus nos acolheu, frágeis e limitados, nos capacitando 
a “tirarmos forças da própria fraqueza” para o louvor da sua 
glória! Sim, contemplar o Invisível é uma aventura celestial na 
jornada terreal! Como diz o poeta no hino 475 CC: “vai conosco 
o General capaz”! 

Em terceiro lugar, à luz das Escrituras, um novo ano é ficar 
mais perto do Arrebatamento!  Isso mesmo, Jesus raptará a 
sua Igreja! O rapto será num abrir e fechar de olhos (1a Co 
15.52)! Confira algumas das gloriosas bênçãos à jornada nossa 
de mais um ano:
a) Confiança em meio a provação (2 Co 4.17)
b) Incentivo a santidade (I Jo 3.3).
c) A alegria de um futuro corpo de glória (2 Co 5.8; 1 Jo 3.2).
d) Uma expectativa ao chamado de Jesus (Ct 2.10)
e) Grande Paz interior que nos dá Jesus (Sl 119.165; Jo 14.27).
f) O Senhor pelejará por nós… (Ex 14.14).

Às portas de um novo mistério podemos nos unir ao salmista 
e dizer: E agora, Senhor? Que espero eu?  O próprio salmista 
jubiloso responde: Tu és a minha esperança! (Sl 39.7). 

Que “rompa a aurora e vá-se embora”, pois àqueles que 
esperam Jesus – contemplando o Invisível -  podem vivenciar 
sempre um Abençoado Ano Novo! Maranata! 

Sta. Isabel do Rio Negro AM

ribeirinhas. O barco que ele 
tem é muito pequeno mas 
para adquirir esse maior o 
valor é de R$ 25.000,00. Está 
sendo feito uma campanha 

para ajudar na compra do 
novo barco conforme a foto. 
Os que puderem ajudar en-
trem em contato com o mis-
sionário: (97) 3441-1387 e 

99163-5434 (WhatsApp). Por 
e-mail: prmoises23@hot-
mail.com. A conta bancária 
do Pr. Moisés é: BRADESCO 
Ag.  3711; C/C 20288-6.

dois bairros é de 10.000 ha-
bitantes. São muitas pessoas 
para serem alcançadas. Orem 
por esse desafio. Pr. Cosmo 
tem desafiado a igreja quan-
to à necessidade de santifica-
ção na vida pessoal de cada 
crente. Há motivos de gra-
tidão a Deus pela aceitação 
do desafio de santificação da 
vida e também de interces-
são para que o trabalho que 
está sendo realizado glorifi-
que o nome do Senhor com 
a salvação de almas. Orem 
pelo Pr. Cosmo Silva e família. 
Contatos: (54) 99948-2289.

irmão George (novo conver-
tido). Em breve Pr. Deusvânio 
pretende realizar um culto 
ao ar livre por lá e depois 
continuar realizando cul-
tos regulares. A cidade tem 
9.056 habitantes. Quanto à 
construção do templo em 
Cocos, além das paredes, já 
estão prontos o encanamen-
to, a fossa e o contra piso. 
No momento estão orando 
por suprimentos para fazer 
a cobertura que fica em R$ 
11.200,00. Orem pelo Pro-
jeto Cocos. Contatos pelo 
whatsapp (77) 9169-5979.

Caxias do Sul RS

Cocos BA De Goiânia para São 
Paulo

de Missões e Presidente da 
AMI, Pr. Carlos Moraes. Na 
justificativa, o missionário diz 
que, “Como o projeto visa 
alcançar o Brasil todo e já ha-
víamos começado o trabalho 
em São Paulo, entendemos 
que este é o melhor cami-
nho. Em São Paulo haverá 
muitas oportunidades de tes-
temunho, pois, nesta cidade 
se concentra o maior número 
de Árabes e Muçulmanos”.

Orem pela mudança e 
pelo sustento deste projeto. 
Pr. Ricardo Marques de Brito, 
Daniela e Ricardo Filho. Con-
tato: (17) 98811-5780 (oi) 

RN, onde foi abençoado de 
várias formas. A passagem 
para a ida definitiva ao cam-
po no Rio Grande do Sul foi 
comprada para o dia 9 de fe-
vereiro de 2019. Falta pouco 
para completar o sustento 
e as igrejas que quiserem 
cooperar fazendo parceria 
neste projeto, entrem em 
contato pelo celular: (85) 
99790-7669 (WhatsApp), 
ou então pelo e-mail: prof.
diegolacerda@gmail.com. 
O culto de envio será dia 12 
de janeiro na Igreja Bíblica 
Batista Maranata e 20 de 
janeiro na Igreja Batista re-
gular Maanaim. 

Dois Irmãos RS

zembro deste 2018. O tema 
é “Eles também precisam da 
Graça do Pai”. 

O preletor é o Pr. Carlos 
Alberto Moraes, Presidente 
e Coordenado de Missões da 
AMI - Associação Missioná-
ria Independente.

Bonfim Paulista SP

Nenhum povo pode ser senhor do seu próprio destino sem 
conhecimento. E conhecimento deve ser compreensível.”
(Jessé Souza)
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Panorâmica

Desde a primeira comemoração do Natal, por volta dos 
anos 325 a 340, até agora, muita coisa estranha foi 
introduzida na celebração desta festa. Árvores, luzes, 

guirlandas, ceias com várias iguarias, presentes e até a figura 
exótica do “papai Noel”.  Esta figurinha sem qualquer sentido 
na história do Cristianismo foi introduzida através das tradições 
pagãs. Este Natal, que se encontra por aí, é tão falso quanto 
a nota de três reais.

Mas houve um dia em que o Cristo se encarnou e, nasceu 
neste mundo de ilusões e mentiras, a fim de salvar as pes-
soas de serem enganadas consigo mesmas. No meio desta 
farsa há um nascimento de verdade. Natal é a história de 
Deus encolhido no homem histórico, revelando a grandeza 
de um amor incondicional! O nascimento do Messias visava 
duas coisas muito importantes. Primeiramente, dar “glória 
a Deus nas maiores alturas” e, depois, gerar a “paz na terra 
entre os homens a quem ele quer bem” (Lucas 2.14).  Sem a 
glória nas alturas, não haverá paz aqui em baixo. Por causa 
do pecado, a raça adâmica foi deposta da comunhão gloriosa 
com Deus. Sendo destituída desta glória tornou-se uma es-
pécie drogada por sua própria glória pessoal. Quase ninguém 
suporta o ostracismo.

A vinda de Deus ao mundo, em carne, tinha como um 
dos objetivos principais destronar da pompa aquele que 
vier a crer na pessoa e obra de Cristo crucificado, fazendo-o 
apear da sua própria arrogância pessoal de querer ser Deus 
e, substituindo a glória do ser humano na terra, pela glória 
de Deus nas maiores alturas. O inchaço do pecado nos tornou 
membros honorários de uma plêiade de ‘estrelas candentes’ 
que aspiram ao auge da entronização, como se fossem cons-
telações permanentes e absolutas no zênite do aglomerado 
das plêiades nos céus. A humanidade caída vive se exibindo 
como se fosse uma estrela que tivesse luz própria. Não obs-
tante, nós somos como meros meteoritos incandescidos pelo 
atrito durante o percurso de sua queda, supondo que a luz 
que emana em nossa trajetória seja a fulgurância estável de 
um brilho próprio e eterno.

Somos uma laia em rebeldia contra Deus, destituída da Sua 
glória, embora promovendo sempre a nossa glória pessoal a 
qualquer custo. O pecado nos fez aspirante ao pódio da glória 
humana. “Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus” 
(Romanos 3.23). Assim, logo que todos foram destituídos 
da glória de Deus, todos passaram a buscar a sua própria 
glorificação na terra, como um troféu de honra particular. O 
pecado, desde a sua origem no Éden, tem sido a plataforma 
da glorificação do gênero humano e a incredulidade pessoal 
é quem financia. Nossa história é uma narrativa de feitos 
notáveis e descrença em Deus. “Como podeis vós crer, rece-
bendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que 
vem só de Deus?” (João 5.44).

Somos incrédulos em relação a Deus, porque somos ca-
çadores de nossa própria glória. A fama pessoal nos impede 
de viver pela fé somente. Enquanto buscamos a nossa glorifi-
cação pessoal, a terra se envolve em competições e conflitos 
egoístas. O anonimato é insuportável para os exibidos que 
exigem a visibilidade pública. É horroroso, para o aspirante 
ao trono da glória humana, conviver com a obscuridade. E, 
de um modo geral, queremos ser vistos e precisamos nos 
tornar distintos dos demais.

Para que haja paz entre os homens é preciso que Deus 
seja glorificado, acima de tudo e de todos. Só poderemos dar 
glória a Deus de fato, quando formos demolidos de nosso 
delírio de príncipes e princesas. Muitas autoridades e religio-
sos importantes no tempo de Jesus, creram nele, mas não o 
confessaram publicamente, “porque amavam mais a glória 
dos homens do que a glória de Deus” (João 12.43).

“A paz na terra” é o resultado da justificação do pecador 
que ambicionava sua glória. Somente a morte cruz com Cristo 
poderá justificar o réu do pecado. Uma vez destruída a fonte 
da glorificação própria, fica o espaço livre para a entronização 
de Cristo no coração do homem capaz de amar o inimigo, 
desprezando a inimizade. Deus só será glorificado nas alturas, 
pelos filhos dele aqui na terra, quando houver uma substi-
tuição da vida do ego pela vida de Cristo. Agora, “já não sou 
quem vive, mas é Cristo que vive em mim” (Gálatas 2.20), 
logo a paz reina, não “entre os homens de boa vontade” – 
pois o homem que está morto “nos seus delitos e pecados” 
(Efésios 2.1), não pode ter “boa vontade” para Deus – mas 
a paz reina “entre os homens a quem ele quer bem” (Lucas 
2.14). Bem-aventurado seja neste Natal! Feliz Natal a todos!

Irani Camargo, viúva do 
missionário Ricardo Ca-
margo está atuando como 

missionária dentro do Hos-
pital de Amor em Barretos 
SP. No dia 31 de outubro 
fez um ano que seu esposo 
foi promovido à glória e o 
projeto desenvolvido pela 
Irani recebeu o seu nome: 
Projeto Ricardo Camargo - 
PRC. Segundo Irani, não é um 
trabalho fácil, pois a coloca 
diariamente lidando com 
emoções e o maior desafio, 
a morte. Infelizmente o ser 
humano não está pronto pra 
enfrentar algo que é tão real 
na vida: a morte. 

Irani entrega folhetos 
ao redor do hospital e são 
muitas as experiências com 
as diferentes reações das 
pessoas. As visitas nas casas 
de apoio dão oportunidades 
de conversar com um grupo 
maior, fazer uma leitura bíbli-
ca, falar de Cristo e orar. Em 
2019 a missionária pretende 
agendar visitas às igrejas e 
compartilhar tudo que tem 
sido feito ali em Barretos. 
Telefone Pessoal: (17) 99739-
0042 e E-mail: projetoricar-
docamargo@yahoo.com.br.

COMO NASCEU 
O PROJETO?

O Projeto Ricardo Ca-
margo - PRC surgiu no cora-
ção da Irani Camargo, para 
dar continuidade ao plano 
do esposo: evangelizar no 
hospital enquanto durasse 
o tratamento e seus retor-
nos. Após o tratamento de 
câncer, Pr. Ricardo acabou 
falecendo, mas o sonho não 

Depois da realização do 
curso Casados para 
Sempre, nos dias 20 a 

22 de julho de 2018, a Igreja 
Batista do Calvário em Morro 
Agudo SP, sob a liderança do 
Pr. Edson Venâncio, realizou 
os dois outros cursos para 

Não procures esconder nada; o tempo vê, escuta 
e revela tudo.”
(Sófocles)

NATAL:  
fantasia, 
luzes, Deus 
encarnado, paz 
na terra! ...

Projeto Ricardo Camargo - PRC
morreu. Para Irani, o legado 
do marido deveria ser levado 
adiante. De forma resumida 
ela deu o seguinte testemu-
nho de sua decisão:

“Fui criada na igreja pres-
biteriana. Aos treze anos co-
mecei a frequentar a Igreja 
Batista de Jordanópolis, em 
São Bernardo do Campo SP, 
fundada pelo missionário Do-
nald Merchant. Ali aceitei a 
Cristo e me entreguei para 
ser missionária no dia 29 de 
janeiro de 1979 durante uma 
conferência.”

“Comecei o Instituto Bí-
blico em minha igreja e no 
ano de 1985 eu e meu na-
morado na época, Ricardo 
Camargo, fomos para o Ins-
tituto Batista Ebenézer em 
Ribeirão Preto. Em 1987 nos 
formamos e casamos. Traba-
lhamos na Igreja Batista Inde-
pendente de Ribeirão Preto 
por 20 anos, nos ministérios 
de Jovens, EBD, Instituto Bí-
blico e Acampamento.”

“Em 2005 saímos como 
missionários para Camboriú 
SC onde começamos uma 
igreja e permanecemos até 
2017. Quando estávamos 
na transição de entregar a 
igreja para o novo pastor e 
começar um novo projeto em 
Criciúma ou Chapecó, meu 
esposo adoeceu e tivemos 
que nos mudar para Barretos 
para tratamento de câncer 
(linfoma não Hodgkin).” “Du-
rante o tratamento o Ricardo 
pode levar cerca de dez pes-
soas a Cristo como Salvador. 
No tempo em que estivemos 
em Barretos conversávamos 
e fazíamos planos de nos re-

tornos periódicos ao 
hospital ficarmos na 
cidade fazendo evan-
gelismo pessoal no 
hospital e arredores.”

“Mas pela so-
berana vontade do 
Senhor, no dia 31 de 
outubro de 2017 meu 
esposo foi promovido 
à glória. Procurando 
saber a vontade de 
Deus para minha vida 
entendi que deveria 
voltar para Barretos 
e continuar o legado 
do meu esposo. En-
trei em contato com 
o meu pastor, Pr. Mil-

Barretos trata por dia cerca 
de quatro mil pacientes vindo 
de todos os lugares do Brasil 
e alguns do exterior. O pro-
jeto visa fazer evangelismo 
pessoal dentro dos limites do 
hospital, ao redor e nas Casas 
de Apoio espalhadas próximo 
a ele. Um segundo passo é 
fazer o acompanhamento e 
discipulado para aqueles que 
fazem uma decisão ao lado 
de Cristo. Às quartas-feiras 
a igreja Batista Central de 
Barretos realiza culto para 
os funcionários do hospital. 

Irani já está morando em 
Barretos e participando da 
Igreja Batista Central, lide-
rada pelos pastores Lanny 
Wood e Luciano Martins. 
Ela é missionária da MBIM, 
enviada pela IBI de Ribei-
rão Preto SP, liderada pelo 
Pr. Milton José Nunes. Para 
agendar uma visita com a 
missionária Irani Camargo, 
use o e-mail:  iranicamargo@
yahoo.com.br.

completar a série de três: 
“Curso para noivos” e “Pais 
para toda a vida”. Os dois 
cursos foram realizados em 
sequência nos dias 14 a 17 
de novembro de 2018. 

Esse trabalho está sen-
do coordenado pelo casal 

Sílvio Roberto Guadanhim 
e Raquel, de Morro Agudo, 
com apoio do Pr. Luciano 
Martins e Joice, da Igreja 
Batista Central de Barretos 
SP. A ministração é do Pr. 

José Antonio e sua esposa, 
de Belo Horizonte MG. Do 
Curso de noivos partici-
param 6 casais e do Curso 
Pais para toda a vida, 13 
casais.

Curso de Noivos e Pais para toda a vida

Turma do Curso para Noivos

Turma do Curso Pais para Toda a Vida

ton Nunes da Igreja Batista 
de Ribeirão Preto, da qual 
sou membro, e com aqueles 
que nos apoiavam para ver 
a possibilidade de viabilizar 
o projeto. Tudo deu certo, 
inclusive com a nossa missão, 
a MBIB.”

“No dia 06 de junho de 
2018 me mudei para Barre-
tos e dei início ao ministério 
de evangelismo. Ainda es-
tou estruturando o projeto, 
mas já arregacei as mangas 
e estou caminhando. Distri-
buo folhetos, visito casas de 
apoio, participo do culto que 
é realizado todas as quartas-
feiras no hospital pela Igreja 
Batista Central de Barretos.” 

“Pretendo neste final de 
ano finalizar a apresentação 
do projeto para o qual dei o 
nome de Projeto Ricardo Ca-
margo - PRC. Vou fazer o cartão 
de oração e entrar no novo ano 
visitando as igrejas e divulgan-
do melhor este trabalho.” 

O Hospital de Amor em 

Irani Camargo
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Radar 
Geral

Dicas de Leitura

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).

48º ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Independente de Altinópolis SP pasto-

reada por José Roberto comemora seu 48º aniversário de 
fundação através da realização de uma série de conferencias 
nos dias 23 a 25 de novembro deste 2018. O preletor é o 
Pr. Josélio Alves da IBI de Sertãozinho SP.

36º ANIVERSÁRIO
Dias 24 e 25 de novembro a Igreja Batista do Calvário 

em Morro Agudo liderada pelo Pr. Edson Venâncio come-
mora seu 36º aniversário de existência. A data é marcada 
pela realização de uma série de conferências especial sob 
o tema: “A Esperança da Igreja: Jesus está voltando”. O 
preletor é o missionário aos judeus, Pr. Alexandre Bezerra 
Dutra, de São Paulo SP.

37º ANIVERSÁRIO

Ocorreu no dia 22 de se-
tembro de 2018, nas depen-
dências do Templo Batista em 
Vila São José, São Paulo SP, 
sob a liderança do Pr. Ade-
mário Júnior, o Encontro de 
Corais. Esteve presente jun-
tamente com o coral da igre-
ja local, os corais das Igrejas 
Batistas de Vila Natal, Jardim 
São Pedro, Cidade Ademar, 

O missionário Pr. Bill Kief-
fer, comunica que, nos dias 01 
a 06 de janeiro de 2019 acon-
tecerá no ACEE - Acampamen-
to Cristão Estância Esperança, 
em Catalão GO, o Retiro dos 

Nos dias 4 e 5 de dezem-
bro acontece nas dependên-
cias da Igreja Bíblica Batista 
de Roraima, em Boa Vista a 
I Conferência de Mulheres 
sob o tema, “A mulher se-

Participaram do 1º En-
contro de Vocacionados no 
Maranata em Marilândia do 
Sul PR, nos dias 16 a 18 de 
novembro, 35 irmãos, oriun-
dos de diversos estados. De 
SP, São Paulo, Campinas e 
Artur Nogueira; Do PR, Or-
tigueira, Colônia, Francisco 
Beltrão, Arapongas, Rio Bom, 
Califórnia, Marilândia do Sul; 
De GO, Goiânia; De MG, Ube-
raba. 

O objetivo do Encontro 
foi levar o vocacionado a 
refletir sobre o chamado de 
Deus para sua vida e conhe-
cer melhor a rotina vivencial 
e acadêmica de um aluno no 
IBM - Instituto Bíblico Ma-
ranata. Foram dias inesque-
cíveis, tanto para a Família O DEUS PRÓDIGO

Timothy Keller
www.vidanova.com.br
Em O Deus pródigo, Tim Keller usa sua capa-
cidade intelectual marcante para desvendar a 
mensagem essencial de Jesus por trás de sua 
mais conhecida parábola, a do Filho Pródigo, 
resgatando o sentido da mensagem inesperada de esperança 
e salvação contida nessa história. 

A DEMOCRACIA INVADE O ISLÃ
Arno Froese
www.chamada.com.br
Vivemos em um mundo caótico. O que há por 
trás de tudo isso? Há algum tipo de conspiração 
para estabelecer um governo mundial? As nações 
árabes são detentoras de mais de 60% das reservas 
petrolíferas do mundo e mais de 91% dessas nações seguem a fé 
muçulmana. É disso que trata o livro A Democracia Invade o Islã.

IGREJA SIMPLES
Thom S. Rainer & Eric Geiger
www.editorapalavra.com.br
Igreja Simples é o resultado de uma pesquisa que 
descobriu que as igrejas mais saudáveis tendem a 
ter um processo de discipulado simples. Elas têm 
clareza e foco sobre o processo de simplicidade e 
intencionalmente conduzem os cristãos por ele. 
Trata-se de um retorno radical aos métodos de Jesus de com-
partilhar o evangelho.

A nossa inveja dura sempre mais tempo que a felicidade 
daqueles que invejamos.”
(François La Rochefoucauld)

Encontro de Corais
Jardim Aracati e Jardim Vera 
Cruz. Ao todo aproximada-
mente 250 pessoas marcaram 
presença no culto de louvor 
a Deus. A Palavra foi minis-
trada pelo Pr. Valdir Freitas 
da Igreja Batista em Jardim 
Aracati. A Bíblia ensina a todo 
tempo louvarmos ao Senhor, 
e entendemos que o coral é 
uma das formas que glorifica 

Retiro dos 
Conselheiros 2019

Conselheiros. O investimen-
to para cada participante será 
de R$ 215,00. Entre no site, 
www.estanciaesperanca.com.
br, veja as instruções e faça sua 
inscrição online.

gundo o coração de Deus”. 
As preletoras são: Larissa 
Ferraro e Lynda Neuman. 
Os contatos com Izabel 
(95) 98114-6219 e Júlia (95) 
98120-5677.

I Conferência de 
Mulheres

Maranata como para os vo-
cacionados! Pela graça e para 
glória de Deus, o objetivo foi 
alcançado.

Para que o evento se 
realizasse, muita gente tra-
balhou. Na cozinha, sob a 
coordenação da missionária 
Solene, uma equipe incansá-
vel e dedicada. As devocio-
nais e palestras foram ver-
dadeiros banquetes. Deus 
usou os pastores: Artêmio, 
Daniel, Jaiderson, Cleuson, 
Marcelo e Carlos Neto para 
transmitir o recado de Deus 
aos corações. 

No sábado os vocacio-
nados participaram de aulas 
modelo ministradas pelo Pr. 
Omar (Evangelismo) e Profes-
sora Alexandra (Pedagogia). 

Uma oportunidade para o 
vocacionado vivenciar um 
pouco da realidade acadê-
mica da escola. Os momen-
tos de louvor ficaram sob a 
coordenação do Pr. Cleuson 
e sua equipe, além de apre-
sentações do coral do IBM 
entre outras. 

Para descontrair, tivemos 
brincadeiras e jogos anima-
díssimos, sob a coordenação 
do aluno Rair. No sábado à 
noite foi apresentada uma 
peça teatral, sob a coorde-
nação da missionária Rebeca, 
mostrando a importância de 
atender ao Ide de Jesus. 

Mas um dos momentos 
mais vibrantes foi quando 13 
vocacionados atenderam ao 
desafio de consagrar suas vi-
das para o ministério. Nossos 
corações pulsaram de alegria. 
Foi emociante! Destes, 8 de-
clararam o desejo de vir estu-
dar no IBM no próximo ano. 

Durante o Encontro, al-
guns professores e alunos 
tiveram a oportunidade 
de compartilhar sobre sua 
conversão e chamado para 
o ministério. No sábado pela 
manhã 4 grupos de alunos 
e vocacionados se reuniram 
para um tempo de oração e 
intercessão pelo Peru, Bolí-
via, Venezuela e Colômbia, 
mostrando os grandes desa-
fios que as igrejas evangéli-
cas tem enfrentado nestes 
países. 

No domingo pela manhã 
Pr. Daniel, Reitor do IBM, fez 
uma apresentação detalhada 
com informações sobre as 
áreas Acadêmica, Vida e Mi-
nistério no Instituto Bíblico 
Maranata, além de respon-
der a várias perguntas que 
surgiram durante o encontro.

Valeu a pena!

Omar e Rute

1º Encontro Vocacional no Maranata

o nome de Deus por meio dos 
louvores. Para contatos com 

Pr. Ademário: (11) 94014-
1936 e (11) 3586-9508.

Comemorações

No dia 17 de novem-
bro de 2018 a Igreja Batis-
ta Bíblica em Vila Flórida, 
Guarulhos SP comemo-
rou seu 37º aniversário 
de organização realizando 
um culto de ações de gra-
ças tendo como pregador 
o Pr. Ebenézer Rodrigues 
da PIBB em Cidade Ade-
mar, São Paulo SP. Na 
programação, apresen-
tação do coral da igreja 
e do quarteto Aliança da 
PIB de Cidade Ademar. A 
Igreja é liderada pelo Pr. Eduardo Fonseca Arantes, na foto 
com a esposa Priscila.

9º ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista de Nuporanga SP liderada pelo Pr. Alu-

ísio Frazão comemora o 9º aniversário de construção do 
seu templo realizando uma série de conferencias nos dias 
7 a 9 de dezembro de 2018. O trabalho teve início no dia 
29 de março de 1997 e, tem 21 anos. Os preletores serão, 
pela ordem: Sexta-feira, dia 7, Pr. Lorival Pedroso da Igreja 
Batista Boas Novas em Sales Oliveira SP; Dia 8, Sábado, Pr. 
Edson Venâncio, da Igreja Batista do Calvário em Morro 
Agudo SP; Dia 9, Domingo, Pr. Luciano Martins, da Igreja 
Batista Central em Morro Agudo SP. O teme geral será: 
“Desperta Igreja!”.

31 ANOS DE MINISTÉRIO
No dia 24 de novembro de 2018 o Pr. Cláudio Drosten 

comemorou 31 anos de ministério. A data foi marcada com 
a realização de um Culto de Ações de Graças na igreja que 
ele está pastoreando atualmente: Igreja Batista Bíblica em 
Parque Continental II, Guarulhos SP. O pregador foi o Pr. 
Ricardo Libaneo, da PIB de Atibaia SP.

50 ANOS DA SBTB

A Sociedade Bíblica Trinita-
riana do Brasil comemora meio 
século em nosso país no dia 7 de 
dezembro de 2018.  Para celebrar 
a data, será realizado no Templo 
Batista de Indianópolis, São Paulo 
SP, um Culto de Ações de Graças, 

tendo como preletor, Paul Rowland, Secretário Geral da 
Sociedade Bíblica Trinitariana de Londres, Inglaterra. An-
tes do culto haverá uma confraternização, exposição de 
Bíblias antigas e uma livraria. Contatos: )11) 2693-5663. 
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Espaço 
Final

A Assembleia da AIBRE-
MES - Associação das 
Igrejas Batista Regulares 

de Minas e São Paulo, foi rea-
lizada nos dias 3 e 4 de agosto 
de 2018 na Igreja Batista Jar-
dim Progresso em Bebedouro 
SP. O tema foi “Igrejas Centrali-
zadas na Palavra” tendo como 
preletor o Pr. Alceu Olímpio 
Ferreira.

As próximas assembleias 
serão realizadas em 2019, 
sendo uma por semestre. A 
primeira será no dia 6 de abril 
e a igreja sugerida foi a Igre-
ja Batista Regular Maranata 
(Uberaba MG). A segunda as-
sembleia será no 30 e 31 de 
agosto na Igreja Batista Central 
em Olímpia por ocasião do ani-
versário da igreja. 

Na primeira assembleia 
serão realizadas algumas ofi-
cinas com objetivo de envol-
ver as igrejas. Ainda deve ser 
proposto o tema e preletores 
para as oficinas e culto final. 
A segunda assembleia terá o 
formato de conferência (como 
já vinha sendo feito), sendo 
que, o tema já foi proposto 

Mahatma Gandhi é um 
dos mais respeitados 
líderes da história mo-

derna. Seguia o hinduísmo, e 
admirava Jesus Cristo. Fre-
quentemente, citava frases do 
Sermão do Monte. Certa vez o 
missionário E. Stanley Jones 
encontrou-se com ele na Índia, 
e perguntou: “Senhor Gandhi, 
apesar do senhor sempre citar 
as palavras do Cristo, por que é 
tão inflexível e sempre rejeita 
tornar-se seu seguidor?” Ao 
que Gandhi respondeu: “Óh! 
Eu não rejeito seu Cristo. Eu 
amo seu Cristo. Apenas creio 
que muitos de vocês cristãos 
são bem diferentes do vosso 
Cristo.”

Conta-se que a rejeição de 
Gandhi ao cristianismo nasceu 
de um incidente acontecido 
na África do Sul, quando ele 
era um jovem advogado por 
lá. Gandhi estava atraído pela 
fé cristã. Tinha estudado a 
Bíblia e os ensinamentos de 

Segundo o diretor executi-
vo de Missões Mundiais 
da CBB, Pr. João Marcos 

Barreto Soares, uma “janela” 
pouco falada é a 4/14. Dife-
rentemente da janela 10/40, 
a 4/14 não trata de localiza-
ção geográfica, mas de faixas 
etárias. Estudos mostram que 
crianças evangelizadas na faixa 
etária entre 4 e 14 anos são 
mais propensas a aceitar o 
Evangelho e seguirem no ca-
minho de Cristo. Além disso, o 
trabalho com crianças abre a 
possibilidade de interagir com 
a família e, assim, apresentar 
aos adultos a mensagem do 
Evangelho.

SUL DA ÁSIA
Em um país do Sul da Ásia 

onde prevalecem o hinduísmo 
e a adoração a vários deuses, 
meninas são traficadas a partir 
dos 5 anos para serem explo-
radas sexualmente. Em muitos 
casos, a própria família ven-
de suas crianças a aliciadores. 
Tráfico humano, abandono, 
mendicância, drogas, pros-
tituição, estupro, violência e 
pobreza atingem não só me-
ninas, mas também meninos. 

No dia 17 de novem-
bro de 2018, a Igreja 
Batista Bíblica de Ca-

racaraí RR, liderada pelo Pr. 
Luiz Costa, ordenou quatro 
novos pastores de uma só 
vez. Um deles, Claudionor 
da Silva Gonçalves, formou-
se pelo Instituto Pedra Viva 
em setembro de 2018. Os 
outros três novos pastores 
são: Francisco Eloia de Freitas 
Lima, Rogério Marques Farias 
e Sebastião Freire da Silva.

Ao longo dos quatro anos 
de existência, o Instituto Pe-
dra Viva formou dez alunos. 
Desses, já estão no ministério: 
Pr. Carlos Prates, missionário 
da Missão Campo Norte, 
plantando uma Igreja Batista 
Bíblica em Itacarambi MG; 
Pr. Mateus Bueno, plantan-
do uma Igreja Batista Funda-
mentalista em Marabá PA; Pr. 
Efraim Gândra, pastoreando a 
IBR Galiléia em Manaus AM; 
Pr. José Amâncio da Igreja Ba-

1 - Seus membros não gostam de orar juntos para depen-
der de Deus.

2 - Seus membros não têm alegria de ir para os Cultos 
adorar ao Senhor. Por isso, vão quando querem.

3 - Seus membros amam mais as coisas do mundo do que 
as coisas de Deus. Para fazer as coisas de Deus criam sempre 
problemas e dificuldades, mas para fazer as coisas do mundo 
são diligentes.

4 - Seus membros são desprovidos de amor por não ama-
rem uns aos outros. Por isso, não existe um relacionamento 
profundo e verdadeiro entre eles.

5 - Seus membros não se preocupam em Evangelizar as 
pessoas perdidas. Essa é a razão por não fazerem discípulos. 

e aprovado na última assem-
bleia. Resta apenas confirmar 
o preletor para esta última 
assembleia.

A fim de estreitar as re-
lações e melhorar a comu-
nicação entre as igrejas par-
ticipantes, foi planejado o 
Informativo AIBREMES a ser 
publicada bimestralmente. 
Nele serão compartilhadas 
as devidas informações e 
também histórias, eventos e 
bênçãos. 

A AIBREMES Associação 
das Igrejas Batista Regulares 
de Minas e São Paulo, foi or-
ganizada para promover comu-
nhão entre as igrejas da região 
e ajudar igrejas passando por 
dificuldades, encorajar pasto-
res, incentivar missões e o que 
for necessário e possível. 

Diretoria: Pr. Daniel Swe-
edberg Vice-Presidente: Pr. 
Márcio Martins Secretário: Pr. 
Evandro Baptista Buzzo Tesou-
reiro: Laércio Agueiro Vogal: 
Pr. Clodoaldo Vogal: Marcos.

Contatos e Informações: 
(17) 991115325. Site em mon-
tagem: www.aibremes.com

Gandhi e sua impressão 
do cristianismo
A primeira impressão sempre fica. Esse relato de Mohan-
das Gandhi, com tradução de João Cruzué, retrata o que 

ainda é muito comum em nossas igrejas hoje.

Jesus. Estava considerando se-
riamente a possibilidade de 
tornar-se um cristão, quando 
decidiu assistir um culto em 
uma igreja local. Mas, assim 
que subiu os degraus, o an-
cião da igreja, um sul-africano 
branco, barrou seu caminho 
na porta, em tom beligerante: 
“Aonde você pensa que vai, 
kaffir*?” Gandhi replicou: “Eu 
gostaria de assistir o culto, 
aqui.” Mas o ancião rosnou: 
“Não existe lugar para kaffirs 
nesta igreja. Fora daqui ou eu 
chamarei meus assistentes 
para atirá-lo escada a baixo.”

Moral da história: uma 
igreja local onde falta o amor 
de Cristo, é um túmulo para 
a fé. Ao afastar Gandhi da-
quela forma, o mundo ga-
nhou um filósofo cujas ideias 
engrandeceu o hinduísmo, e 
a igreja perdeu alguém que 
poderia ter sido usado para 
conduzir a Índia ao cristia-
nismo.

* Tratamento pejorativo dado pelos brancos, no regime do 
apartheid, aos negros e estrangeiros na África do Sul. No meio 
muçulmano, kaffir tem o significado de “infiel”.

“Olhar Cristão”

Todos precisam de abrigo e 
viver a realidade de uma famí-
lia, conhecendo a Deus e Seu 
maravilhoso plano de salva-
ção. Segundo o Nobel da Paz, 
Kailash Satyarthi, o aumento 
no caso de estupros e abusos 
sexuais de crianças no Sul da 
Ásia é uma “emergência nacio-
nal”. Por lá, casos de estupro 
podem levar até 99 anos para 
serem julgados. Só em um país 
há 100 mil casos pendentes 
nas cortes. Neste mesmo país, 
quase 20 mil crianças foram 
traficadas em 2016, segundo 
o Ministério local da Mulher e 
Desenvolvimento da Criança.

HAITI
No Haiti orfanatos estão 

lotados, a maioria por crian-
ças que perderam seus pais no 
terremoto que assolou o país 
em 2010. Mas também há me-
ninos e meninas abandonados 

por pais sem condições finan-
ceiras para criá-los. Das quase 
30 mil crianças em instituições 
haitianas e das centenas que 
são adotadas por estrangeiros 
a cada ano, o governo estima 
que 80% tenham pelo menos 
um dos pais vivos. O abando-
no também é um drama para 
crianças na África Ocidental. 
Em um país que também não 
citamos o nome por questões 
de preservação ao trabalho 
missionário, os Talibés são 
considerados os “escravos da 
era moderna”.

Crianças de 5 a 15 anos são 
educadas em escolas árabes 
que ensinam o Al Corão. Em 
árabe, Talibés significa “disci-
plina”. Missionários relatam 
que todos os dias, durante oito 
horas, as crianças Talibés são 
obrigadas a mendigar nas ruas, 
de acordo com as exigências 
dos “marabus”, líderes mu-

çulmanos que lhes deveriam 
dar educação. Há informações 
não oficiais de que existam 50 
mil crianças nesta situação de 
exploração.

DADOS DA ONU/UNESCO
Em 2016, cerca de 155 mi-

lhões de crianças menores de 
cinco anos sofriam de desnutri-
ção crônica, o que aumenta o 
risco de diminuição da capaci-
dade cognitiva e de menor de-
sempenho na escola, segundo 
a ONU. Além disso, dados da 
UNESCO de 2018 indicam que 
cerca de 263 milhões de crian-
ças e adolescentes em idade 
escolar estão fora das salas de 
aula. A organização revela ain-
da que o analfabetismo afeta 
cerca de 750 milhões de indi-
víduos no mundo hoje. Levan-
tamento realizado pelo Alto Co-
missariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (Acnur) traz 
dados alarmantes: aproximada-
mente 4 milhões de crianças 
refugiadas em todo o mundo 
não frequentam a escola.

Há um trabalho sério com 
crianças feito pela CBB: www.
doeesperanca.org.br/
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tista Bíblica de Ariquemes RO; 
Pr. José Reginaldo Santana do 
Rio de Janeiro RJ. Além des-
ses, mais os obreiros, Seve-
ro, da CBBN na Bahia, irmãos 
Evanir e Railson Ribeiro que 
estão liderando a Igreja ba-
tista Bíblica da Redenção, em 
Manaus AM, a irmã Regiane, 
missionária em treinamento 
da MNTB e Anisley que está 
em Cuba.

Atualmente o Instituto Pe-
dra Viva conta com 45 alunos 
matriculados, espalhados por 
diversos estado, como Amazo-
nas, Bahia Rio Grande do Nor-
te, Rondônia e Roraima. Em 
janeiro de 2019 tem alunos de 
diversas partes do Brasil que 
vão iniciar os estudos. Tam-
bém no curso especialmente 
preparado para a formação 
de obreiros para trabalhar no 
sertão nordestino conta com 
dois alunos e outros deverão 
iniciar em 2019. 

Para saber mais entre 

em contato com o Pr. Edilson 
Araújo pelo whatsapp (84) 
98628-3932; e-mail: adm.

Instituto Pedra Viva teve mais um ex-
aluno ordenado e deverá crescer em 2019

6 - Seus membros vivem julgando os defeitos uns dos outros. 
Por isso, são desunidos.

O SENHOR REPREENDE ESSA IGREJA DIZENDO:
“Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro 

amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à 
prática das primeiras obras; e, se não, venho a ti e moverei do 
seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas” (Apocalipse 
2:4-5).

Portanto, se uma Igreja que perdeu seu amor por Jesus 
não se arrepender e não voltar à prática das primeiras obras, 
ela deixará de ser luz nesse mundo de trevas.

Características de uma igreja que perdeu 
seu amor por Jesus.

pedraviva@gmail.com; site: 
www.institutopedraviva.com.
br.

Ninguém pode, por muito tempo, ter um rosto para si mesmo 
e outro para a multidão sem no final confundir qual deles é o 
verdadeiro.” (Nathaniel Hawthorne)


