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Olhe bem fi rme nos 
olhos da criança 
na foto que ilustra 

esta matéria. É um ser hu-
mano de fato. Não é fi cção 
e nem representação. Mais 
de 85 mil crianças menores 
de cinco anos morreram de 
fome no Iêmen no ano pas-
sado. São 85 mil vidas inter-
rompidas brutalmente por 
falta de alimento. Elas são 
víti mas inocentes da fome 
causada por uma guerra 
sem senti do liderada pela 
Arábia Saudita. A cada dez 

Nos dias 15 e 16 de 
dezembro a Igre-
ja Bati sta Central 

de Barretos SP liderada pe-
los pastores Luciano Mar-
ti ns e Lanny Wood realizou 
a Conferência Missionária 
Anual tendo como pregador, 
o missionário Pr. Carlos Al-
berto Moraes, Coordenador 
de Missões e Presidente da 
AMI. A IBC apoia atualmente 

O casal, Odenilson 
e Luiza, missioná-
rios em Maputo, 

Moçambique - África foram 
a Maputo no dia 21 de no-
vembro próximo passado 
e já estão de volta ao Bra-
sil. Foram para uma vista à 
Igreja Bati sta Fundamen-

Porto 
Maldonado 

Peru
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NESTA EDIÇÃO

Crianças morrendo de fome!

minutos, morre uma crian-
ça iemenita. 

É de cortar o coração, 

e o pior de tudo 
é que muitos 
governos são 
cúmplices. Paí-
ses como os Es-
tados Unidos, o 
Reino Unido, a 
França e o Ca-
nadá conti nuam 
enviando aos 
sauditas cente-
nas de bilhões 

mas perseverantes orga-
nizações no Reino Unido, 
França, Canadá e outros 
países iniciaram casos 
judic ia is  inéditos  ao 
processar seus próprios 
governos pela venda de 
armas ao governo saudi-
ta. Se eles ganharem - e 
eles têm chances! - isso 
abriria um incrível prece-
dente que poderia final-
mente pôr fim à guerra 
brutal. 

Conti nua na página 7.

Barretos SP

15 projetos e tem o propó-
sito de aumentar o valor 
da oferta mensal para cada 

missionário e colocar mais 
um novo projeto no quadro 
para 2019, totalizando 16.

tal. Muitos reencontros e 
alegria por rever irmãos 
preciosos. 

Odenilson e esposa es-
tão passando um tempo 
no Brasil, mas planejam 
retornar ao campo moçam-
bicano. Orem por eles para 
que possam ter sustento 

adequado. Para contatos 
com Pr. Odenilson e Maria 
Luiza Figueiredo: Facebook: 
marialuizafi gueiredo; por 
e-mail:  pr.odenilson@hot-
mail.com ou odenilson.lui-
za@gmail.com e Whatsapp 
(71) 99271-0859 e 99244-
5097.

Moçambique - África

de dólares em tanques e 
mísseis. Não é justo deixar 
isso conti nuar. Pequenas 
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e Opinião
A verdadeira grandeza consiste em servir sem ser 
notado e trabalhar sem ser visto”.
(John Nelson Darby)

Há um ditado popular que 
diz: “Águas passadas não 
movem moinhos”. O ditado 

é anti go e vem de uma época em 
que ao ouvi-lo todos entendiam 
a mensagem. O moinho de água 
se movimenta com a força da cor-
renteza que passa por ele. A água 
só movimenta o moinho enquan-
to passa por ele. Ao ultrapassá-lo, 
perde essa capacidade. Como 
todo ditado popular, a lógica é 
simples e serve para mostrar 
que tudo aquilo que já passou, 
não interferirá mais no presen-
te, ou seja, situações vividas no 
passado não ajudam a modifi car 
o presente.

Mas, e as mágoas passadas? 
Será que essas movem senti men-
tos ou deveríamos acreditar que 
são como águas passadas? O pró-
prio signifi cado da palavra deixa 
uma pista. Mágoa resulta da jun-
ção de duas outras palavras: má 
+ água = água ruim. Ligando ao 
ditado popular onde águas passa-
das não movem moinho, diríamos 
que mágoas passadas deveriam 
ser como as águas passadas, pois 
nesse caso, é água ruim...

Mas sabemos que, na práti ca, 
não é uma equação tão simples. 
Feridas na alma são mais compli-
cadas do que feridas no fí sico. O 
tratamento é mais difí cil porque 
geralmente as feridas da alma en-
volvem pessoas e não objetos. As 
dores maiores que senti mos são 
causadas por nossos semelhantes 
e, geralmente, pessoas muito 
próximas. Poucos sofrimentos 
se equiparam àqueles causados 
por uma pessoa a quem se ama. 
Relacionamento, que é prazeroso, 
pode muito bem se tornar sinô-
nimo de sofrimento. Decepções, 
amizades rompidas, traições, 
ofensas e até mesmo o silêncio 
intencional pode ser a causa de 
um ferimento na alma.

A mágoa nem sempre é uma 
ferida provocada instantanea-
mente. Ela pode resultar de um 
processo, de um adoecimento 
resultante de metástase. Nesse 
caso, a mágoa seria a somatória 
de ressenti mentos, onde houve o 
engessamento de momentos de 
ira não resolvida. 

Mas, acima de tudo, a mágoa 
é uma prisão da qual o carcereiro 
é o próprio magoado. Tira a li-
berdade, rouba a paz e a alegria, 
além de aniquilar a comunhão 
com Deus. No crente, a mágoa se 
desenvolve no lodaçal da falta de 

perdão, pois quem não perdoa, 
também não consegue adorar a 
Deus. Fica impedido de ofertar 
ao Senhor. O pior de tudo com a 
mágoa, é que ela afeta mortal-
mente o magoado. Na intenção 
de ati ngir aquele que causou a 
ferida, o magoado envenena-se a 
si mesmo, como um suicida.

O remédio capaz de curar a 
mágoa tem prescrição na Palavra 
de Deus: perdão! Esse pode até 
ser um remédio amargo ao pa-
ladar, mas tem a capacidade de 
restaurar a doçura da alma e, por 
isso mesmo, vale a pena. O adoe-
cimento causado pela mágoa não 
afeta apenas as emoções. Afeta, 
principalmente, a nossa vida 
espiritual. Por isso, a prescrição 
de Tiago é objeti va ao ordenar 
que confessemos uns com os 
outros para sermos curados (Tg 
5.16). Davi, que esteve prisioneiro 
da mágoa, rogou a Deus que o 
libertasse. No Salmo 32.1-5 nós 
vemos o seu depoimento sobre 
a cura obti da através do perdão: 
“Bem aventurado aquele cuja 
transgressão é perdoada, e 
cujo pecado é coberto. Bem-a-
venturado o homem a quem o 
Senhor não imputa maldade, e 
em cujo espírito não há engano. 
Quando eu guardei silêncio, 
envelheceram os meus ossos 
pelo meu bramido em todo o dia. 
Porque de dia e de noite a tua 
mão pesava sobre mim; o meu 
humor se tornou em sequidão de 
esti o. (Selá.) Confessei-te o meu 
pecado, e a minha maldade não 
encobri. Dizia eu: Confessarei ao 
Senhor as minhas transgressões; 
e tu perdoaste a maldade do 
meu pecado. (Selá.)”

O perdão traz de volta o que 
perdemos e deixa nossa alma leve 
de novo. Proponha no seu cora-
ção, diante do Senhor, começar 
2019 livre de toda mágoa. Faça 
uma faxina e não deixe nenhum 
entulho ocupando espaço no seu 
interior. Apague todas aquelas 
frases como “Estou chateado”, 
“Você me decepcionou!”, “Ele não 
podia ter feito o que fez comigo”...  
Tudo isso é entulho, lixo na alma, 
e não merece espaço dentro de 
você. Deixe o passado onde está 
e olhe para o futuro que Deus te 
mostra. Feliz 2019!

“O passado é como correntes, 
porém só prendem aqueles que 
costumam olhar para trás.”

(Kassio Murta)

Frustrações são resultados de alvos inalcançados 
ou inalcançáveis que traçamos para nós e para 
os outros, mas sem o devido consentimento 

de Deus. O ser humano é ambicioso por natureza 
e quando não conquista a situação de seus de-
sejos, se decepciona com Deus, com as pessoas 
e consigo. Não seria exagero acreditar que a 
frustração está por detrás de muitos casos de 
divórcio, depressão, apostasia, doenças orgânicas 
e até mesmo suicídio. Diferentemente da geração 
de nossos pais (que trabalhou desde a infância), 
os homens de hoje não aceitam perder com muita 
facilidade. Infelizmente, podemos perceber esta 
dificuldade dentro da própria igreja. Quando 
não conseguimos imperar a nossa vontade, o 
caminho mais fácil é o da discórdia, o da divisão 
e finalmente o da rua. 

Precisamos estabelecer alvos realistas. Jesus 
Cristo jamais tentou realizar em três anos e meio 
o que os Seus apóstolos realizaram em 70 anos 
e, muito menos, o que a Sua Igreja tem realizado 
nos últi mos dois mil anos. Jesus só podia garanti r 
a parte dEle que era morrer e ressuscitar pelos 
nossos pecados, mas quanto aos 12 discípulos, Ele 
ensinou e esperou com paciência: “Ainda tenho 
muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar 
agora” (João 16.12). Assim também precisamos 
agir para com as ovelhas que Deus tem confi ado 
debaixo de nossos cuidados. Há sempre dois gran-
des perigos: dar cargos de liderança para crentes 
imaturos e carnais ou afugentá-los do nosso meio 
por falta de crescimento espiritual. A própria pa-
lavra “liderança” signifi ca “exemplo” e, portanto, 
só pode ser concedida àqueles irmãos que estão 
obtendo vitória contra os pecados da carne (de 
caráter moral) bem como contra os pecados do 
coração (de caráter emocional). Por outro lado, os 
irmãos que ainda estão tendo difi culdades nessas 
áreas precisam ser tratados com amor e paciência, 
mas sem as responsabilidades de um líder, pois a 

maior fonte de frustração de um ministério é uma 
liderança infanti l ou imoral. 

Precisamos rever os nossos métodos que não 
estejam surtindo efeitos, mas sem mexermos na me-
todologia da igreja traçada por Jesus Cristo e pelos 
apóstolos. O ministério precisa de qualidade e não 
de novidades para ser bem-sucedido.  Ao invés de 
mudar a liturgia do culto, invista na preparação de 
bons músicos e na elaboração de boas mensagens; 
ao invés de ensinar ou pregar tediosamente por 50 
minutos, diga tudo que for preciso em apenas 30; ao 
invés de mudar a estrutura espiritual de uma Igreja 
Batista Independente, mude a estrutura física com 
uma aparência mais limpa e moderna; ao invés de 
abaixar os padrões de espiritualidade (que já estão 
no limiar do mundanismo), ajude pacientemente 
as pessoas a alcançá-los. Acima de tudo, não seja 
um legalista, mas sirva de exemplo para o povo 
de Deus, pois assim como a liderança se frustra 
com os liderados, os liderados também se frustram 
com a liderança: “Nem como tendo domínio sobre 
a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao 
rebanho” (I Pedro 5.3). 

Frustração só pode ser praticada contra o 
nosso próprio pecado e assim mesmo em busca 
de restauração. Doutra forma, frustração é uma 
sombra de ira e de amargura que pode impedir 
o crescimento espiritual e numérico da obra de 
Deus. “De que se queixa, pois, o homem vivente? 
Queixe-se cada um dos seus pecados” (Lamenta-
ções 3.39). Ao invés de ficarmos decepcionados 
com o fracasso numérico na EBD, vamos festejar 
a presença dos alunos que compareceram; ao 
invés de lamentar a queda nos dízimos e na Pro-
messa de Fé para Missões, vamos louvar a Deus 
pelos irmãos que contribuíram com fidelidade; ao 
invés de reclamar a falta de homens no culto de 
oração, vamos acreditar que duas ou três pessoas 
já são mais que suficientes para a manifestação 
do poder de Deus. 

Seguindo o que se faz em vários países mundo 
afora, o Brasil também escolheu a sua palavra 
do ano para 2018: “Mudança”. Para 34% dos 

brasileiros, essa é a palavra que melhor defi ne o 
ano que passou. As cinco fi nalistas foram: medo, 
esperança, luta, mudança e caos.

A iniciati va desta escolha da palavra do ano é 
da CAUSE e Ideia Big Data, e este é o terceiro ano 
consecuti vo em que a pesquisa da Palavra do Ano 
é realizada. Em 2016, a escolhida foi “Indignação” 
e em 2017, “Corrupção”. 

Segundo o cienti sta políti co e sócio fundador 
da CAUSE, Leandro Machado, o termo “Mudança” 
representa bem o senti mento da população com o 
Brasil em 2018. “Mudança costuma ser um senti men-
to tí pico de anos eleitorais, mas o que percebemos 
em 2018 é que isso veio com muito mais força. É 
algo marcante de um ano em que o debate eleitoral 

esteve entre os 1.537 pesquisados, qual seria a pala-
vra para defi nir 2018? E se a escolha de uma palavra 
fosse para defi nir a sua vida pessoal, qual seria?  Pode 
parecer algo sem muita importância, mas como em 
toda virada de ano nós temos o costume de fazer 
avaliações do passado e planos para o futuro, esse 
pode ser um bom exercício. 

É importante começar um novo ano exercitando 
nossa capacidade de avaliar e refl eti r. Independente-
mente do que aconteça em 2019, devemos fi car aten-
tos para a palavra que defi niu 2018, pois se o anseio 
era mudança, o que devemos mudar? Há uma certa 
lógica nas palavras escolhidas nestes três primeiros 
anos da pesquisa realizada no Brasil: 2016 - Indignação; 
2017 - Corrupção; 2018 - Mudança.

Vamos trabalhar para que haja mudança em nossas 
vidas e nos lugares em que exercemos infl uência para 
que a palavra que defi nirá 2019 seja Vitória!

Mágoas passadas
“A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza 

da alma abate todo o corpo”. (Provérbios 15.13)

Como evitar frustrações na 
obra de Deus?

Mudança 

expôs nossas maiores mazelas.” 
Para Maurício Moura, presidente 
do Ideia Big Data, “a Palavra do 
Ano nos dá uma luz sobre o senti -
mento geral da opinião pública.”

Segundo Machado, as duas pri-
meiras edições também refl eti ram 
o momento em que o País vivia, 
com a economia em recessão em 
2016 (Indignação) e o forte apelo 
no combate à corrupção (Corrup-
ção), no ano passado.

E você que certamente não 
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Os eventos ocorridos 
nos dias 4 a 9 de de-
zembro, na cidade 

de Boa Vista RR, entrarão 
defi niti vamente para a his-
tória da Missão Maranata 
e da Igreja Bati sta Regular 
Calvário. 

Ao longo da semana, 
a Missão Maranata, sob 
a liderança do Pr. Jenuan 
Silva Lira, promoveu e co-
ordenou a II Mesa Redon-
da, com o tema “Missões e 
Negócio”. Ao mesmo tem-
po, foram realizados trei-
namentos com a ministra-
ção do curso Boa Terra de 
evangelismo e discipulado, 
sendo as aulas ministradas 
tanto em português quan-
to em espanhol. Também, 
foram promovidas duas 
conferências bíblicas para 
mulheres, além do ministé-
rio de da assistência médi-
ca prestada aos irmãos da 
Venezuela.

No fi nal de semana, sob 
a liderança do Pr. Douglas 
Alves da Silva, junto com 
sua equipe da Igreja Bati s-
ta Regular Calvário, aconte-
ceu a Décima Conferência 
Internacional de Missões. 
Com uma programação 
rica e inspiradora, os cultos 
contaram com a parti cipa-
ção de muitos irmãos das 
várias igrejas do estado de 
Roraima. 

Nos  d ia  01  a  04 
de abril de 2019 
será realizado em 

Ilhéus BA, a 33ª AIBREB 
- Assembleia das Igrejas 
Batistas Regulares do 
Brasil, no Hotel Paia do 
Sol. O tema será “Cresci-
mento de Igreja na Pers-
pectiva da Igreja Primi-
tiva” com o preletor Pr. 
Almir Marcolino Tavares. 
Outros sub temas serão: 
“Pregação Intencional: 
Alicerce para o Cresci-
mento” com Pr. Carlos 
Alberto Bezerra; “Célu-
las: Mitos e Verdades” 
com Pr. Tomé Cosmos de 
Faria; “Revitalização de 
Igrejas” com Pr. Eládio 
José dos Santos.

O Evangelho produziu muitos 
convertidos no judaísmo e 
apesar desses novos cristãos, 

Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem 
sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa”.
Sócrates

Imersão Missionária em Boa Vista

Os eventos foram 
marcados pela presença 
de pastores e líderes de 
vários países, tais como 
Geórgia, Estados Unidos, 
Israel, Ucrânia, Venezuela, 
Colômbia e Guiana Ingle-
sa. Do Brasil, vieram repre-
sentantes do Ceará, Bahia, 
Pernambuco, Amazonas, 
Rio Grande do Sul, Acre e 
Rondônia. 

Um ponto marcante 
foi a presença de muitos 
pastores e líderes da Ve-
nezuela. Durante a progra-
mação, palestras, debates 
e apresentações especiais 
foram recheadas de ideias 
e possibilidades com vis-
ta a facilitar o avanço do 

Evangelho nesse país, que 
passa por um tempo tão 
difí cil, estando à beira do 
colapso.

Outro ponto a ser des-
tacado foi o encontro de 
líderes brasileiros e vene-
zuelanos, que decidiram 
unir forças, a fim de iniciar 
uma agência missionária 
na Venezuela. Dadas as 
condições econômicas em 
que se encontra o país, o 
desafio não é pequeno, 
mas, ao final, todos esta-
vam certos de que o pro-
jeto pode ser realizado 
com a ajuda do SENHOR 
da Seara.

Ao término, todos sa-
íram felizes, com a con-

vicção de que muitas se-
mentes foram lançadas 
nos corações do povo de 
Deus, fi cando a certeza de 
que frutos eternos virão 
para a glória de Deus.

Cogita-se a possibilida-
de de realizar o próximo 
encontro na cidade de São 
Paulo, mas no tempo cer-
to os responsáveis estarão 
fazendo a divulgação. Por 
enquanto o importante é 
trabalhar as ideias e procu-
rar colher os frutos. 

Para saber mais entre 
em contato com Pr. Jenu-
an Silva Lira pelo telefone 
whatsapp (85) 9783-9030, 
oi pelo e-mail: pastorjenu-
an@gmail.com.

Para o Pr. Paulo César 
Bondezan, Presidente da AI-
BREB, há vários benefí cios 
em enviar seus pastores 
para a 33ª Assembleia da 
AIBREB: 1. Eles poderão co-
nhecer (ou rever) os colegas 

pastores de vários campos 
do Brasil, promovendo a 

união e o ânimo entre eles. 
2. Serão edifi cados com pa-
lestras e discussões sobre o 
tema de “Crescimento de 
Igrejas” de uma forma atual 
e centrada nas Escrituras. 
3. E poderão desfrutar de 
um tempo maravilhoso de 
refrigério, na companhia de 
irmãos maravilhosos, com 
todo o conforto de um ho-
tel à beira mar. 

As inscrições podem 
ser feitas pelo site: aibreb.
org.br. Lá vocês encontra-
rão todas as informações 
de preços e acomodações. 

A 33ª AIBREB será em Ilhéus BA

Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil
Rua Aminadab Arruda Campos, 102 - Bairro Muriti - Crato-
CE - CEP 63.132-024
CNPJ - 04.209.564/0001-90

Foco em 
Jesus!
“...Tendo os olhos fi tos em Jesus.” 

Hebreus 12.1

o judaísmo conti nuou. Os novos cristãos estranhavam a ardente 
perseguição, pois perdiam bens, empregos, eram despreza-
dos... Alguns fi cavam desesperados, desanimados e tentados 
a abandonar a fé ou voltarem para as tradições anteriores. 
Hebreus foi escrito para encorajar os novos seguidores de Jesus 
a não desisti rem da fé. O autor desperta-os para desejarem 
alimento sólido, crescimento, progresso na caminhada da fé 
e mostra-lhes a superioridade do cristi anismo. 

Infelizmente, começaram a pensar que estavam em “des-
vantagem” após aceitarem o cristi anismo; afi nal, não preci-
savam mais de altares, sacerdotes e sacrifí cios. Na verdade 
perderam as sombras, não a essência.  

Fica bem claro a singularidade de Jesus, sua supremacia, 
superioridade, como já disse Sidney Costa: “O melhor de Deus 
não virá, já veio. O melhor de Deus é Jesus, e Ele vai produzir 
em nós coisas que não podemos produzir e nos levará a luga-
res aos quais jamais imaginamos chegar.”  Compre Cadeira. 

A tônica em Hebreus é: Somos peregrinos e não podemos 
desisti r. Perseverar é preciso em nossa caminhada de fé! 

Você conheceu o Deus verdadeiro, agora quer voltar para 
a Lei, para a religião dos seus pais, quer voltar para o mundo? 
Como voltar, como retroceder, se conhecemos o melhor? Me-
lhor que Arão, Moisés, Josué, as cerimônias, a Lei...

Cuidado irmãos! O perigo do desvio está à espreita.  Os 
israelitas viram milagres no deserto, e ti nham essa inclinação 
para o desvio, ainda hoje, não percebemos a perda da sensi-
bilidade, ainda que pecado seja agradável, de maneira suti l 
vai nos tornando indiferentes.

Quais são algumas causas de desvio? Pessoas deixam de 
fi xar os olhos em Jesus.

- Amor ao Dinheiro – “Pois o amor ao dinheiro é a raiz de 
todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, 
desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimen-
tos”. II Tm 6.10.

- Amor ao mundo – “Demas amou o mundo e nos dei-
xou” – II Tm 4.10. O mundo do conforto, conhecemos pessoas 
interessantes, o garoto entra na faculdade, começamos a 
ganhar mais dinheiro, o mundo parece tão mais diverti do, as 
viagens, os contatos...

- Relacionamentos amorosos indevidos – “As mulheres 
induziram Salomão para se desviar e seguir os seus deuses” 
I Rs 11

Fora esses relatos, outras situações fazem as pessoas per-
derem o foco: “O cuidado do mundo, a fascinação das riquezas 
e demais ambições sufocam a Palavra.” Mc 4.35

Ao contrário, encorajamento!
Somos responsáveis uns pelos outros. Não podemos adotar 

um esti lo de vida independente, cada um cuida da sua vida, 
mas interdependentes. Somos todos servos uns dos outros. 
Algo que pegou forte na geração que morreu no deserto foi 
a murmuração.

É mais fácil apontar defeitos do que elogiar as qualidades de 
uma pessoa ou de uma igreja. Já percebeu como em algumas 
situações fi camos mal humorados, é mais fácil opinar do que 
fazer.  Uma comida pode estar deliciosa, mas destacamos o 
arroz quando está sem sal; uma nota desafi nada e o louvor 
não tá bom; o pregador leu um texto longo, a mensagem tá 
cansati va; o marido faz 7 trabalhos de Hércules, mas a espo-
sa acha que ele não fez mais do que a obrigação; ela passa 
toda a roupa, mas por falta de uma camisa, o miserável fi ca 
emburrado. 

 “Na igreja tradicional, o conhecimento é a fonte da Es-
piritualidade, na igreja neopentecostal, a fonte é o líder, na 
igreja focada em jesus, Jesus é a fonte. É dEle que recebemos 
tudo que precisamos. Quem tem Jesus não tem falta de nada.” 
Sidney Costa, Compre cadeira, p. 49-50.

A situação tá complicada? Olhe para Jesus. Papai Noel é o 
centro das atenções? Olhe para Jesus!  Apareceu uma doença 
inesperada? Olhe para Cristo. Alguém morreu em sua família? 
Olhe para Jesus, você passou por uma horrível traição? Olhe 
para Jesus.   Passou por uma injusti ça, falaram mal de você, te 
interpretaram erradamente? Olhe para Jesus. Você foi injusto, 
decepcionou, traiu? Olhe para Jesus.  O dinheiro tá acaban-
do? Olhe para Jesus, alguém da igreja te decepcionou? Olhe 
para Jesus, o líder te decepcionou? O pastor te decepcionou? 
Olhe para jesus. Não deixe de seguir a Jesus por nada, nem 
por ninguém...

Página 3
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Anos atrás a sala de 5 anos era chamada de alfabeti zação. 
Depois mudou para 1º ao 3º ano e mais recente do 1º 
e 2º ano. Mesmo assim, não é incomum achar crianças 

analfabetas nas séries mais avançadas. Antes de Deus me con-
duzir ao Brasil dei aula em uma escola em Pensacola (Flórida 
- EUA) que prati cava o método da fonéti ca intensiva. Tinham 
17 salas com média de 30 crianças de 5 anos cada, e todas 
elas foram alfabeti zadas naquele ano. Não era estressante. 
As crianças gostavam de aprender e as professoras levavam 
como sua responsabilidade tornar a aprendizagem interessante 
e diverti da. Crianças nascem com a facilidade de aprender. Os 
pequenos aprendem seu idioma materno apenas ouvindo. 
Quem já ensinou um grupo de crianças uma passagem bíblica 
sabe como as crianças aprendem rapidamente. O que tem feito 
a diferença nas escolas? Rousseau criti cou em seu livro Emílio 
a pressa em alfabeti zar. Ele ti nha uma certeza de que Emílio 
iria aprender a ler e escrever antes de obter 10 anos, pois ele 
não se importaria se conseguisse antes dos 15 anos (Flesch, 
1955). Piaget, uma das pessoas mais infl uentes na educação 
brasileira recente, propagou sua “teoria de pronti dão” em 
que nenhuma criança deverá ser cobrada a aprender até que 
esteja “pronta”. Flesch tratou este assunto em 1955, e seus 
argumentos são relevantes hoje: “Você pega uma criança de 
6 anos e começa a ensiná-la. Muitas vezes a criança não pega 
na primeira vez, mas se você prati car o bom senso e tentar de 
novo com um pouco de paciência, após um pouco de tempo a 
criança começa a aprender. Mas se você for um . . . educador, 
equipado com a teoria da “pronti dão” você larga o assunto de 
imediato e espera até que a criança, por seu próprio interesse, 
peça para ser ensinado. Vamos esperar até que ela tenha sete, 
oito, nove anos? Temos todo o tempo do mundo, será um crime 
ensinar a criança que não esti ver “pronta” (p. 70). Tendo uma 
natureza pecaminosa, não posso acreditar que crianças, por 
conta própria, dirão que estão prontas para ati ngir seu potencial 
quando têm a opção de brincar. Recebi a visita de uma mãe 
querendo conhecer nossa escola em Goiânia. Ela havia fi cado 
impressionada com o desenvolvimento dos fi lhos da sua amiga 
que estudam conosco, mas no mesmo momento mostrou um 
confl ito. Ao ver o nível do nosso material didáti co, ela exclamou, 
“Mas cada criança tem o seu tempo!” Expliquei que não é difí cil 
pela faixa etária e que com nosso método as crianças gostam 
de aprender. Deu para entender que esta mãe não achava bom 
sua fi lha ter aulas direcionadas com algum ti po de cobrança. 
Piaget pregava um ensino centrado na criança com o professor 
sendo um mediador, incenti vando o aluno, mas esperando que 
sua pronti dão e interesses direcionassem os estudos. O fato é 
que quando esperamos, estamos desperdiçando o tempo em 
que é mais fácil para a criança aprender e após aprender a 
ler, ela lê aprendendo. Em mais de 20 anos como educadora, 
nunca vi uma criança ser prejudicada por começar cedo, mas 
já vi muitas com difi culdades que começaram tarde.

No final 
de 2018 o 
missionário 
A l e x a n d r e 
Vicente Fer-
reira com-
pletou oito 
meses de di-
vulgação em 
busca de par-

O missionário Adriano 
Silva, trabalhando na plan-
tação de uma igreja em Es-
cobar, Argenti na, terminou 
2018 contando as muitas 
bênçãos derramadas pelo 
Senhor, em resposta ao tra-
balho e muita oração. A igre-
ja tem crescido e o nome do 
Senhor tem sido glorifi cado 
através de vidas consagra-
das a Ele. No processo de 
preparar um pastor para a 
igreja e de preparar a igreja 
para esse futuro pastor, uma 
preocupação frequente do 
missionário é como ajudar 
a igreja a estar pronta para 
sustentar o seu futuro pastor. 
Orem para que a igreja seja 
legalizada. Lá na Argenti na é 
bem mais difí cil do que aqui 
no Brasil. Na Argenti na o ca-
tolicismo é a religião ofi cial, 
e para registrar uma igreja, 
o processo começa com um 
reconhecimento municipal, 
e depois estadual, o qual 

O ano de 2018 foi difí -
cil para o casal Osmundo e 
Mari que estão levantando 
sustento para irem ai Timor 
Leste trabalhar na plantação 
de igrejas. A Mari perdeu um 
fi lho no parto e as viagens de 
divulgação foram afetadas. 
Mas Deus tem abençoado o 
casal que precisa de mais 15 
igrejas apoiando o projeto 
para poderem partir para 
o Timor Leste. A Mari está 
grávida de novo e ainda não 
sabe o sexo do bebê. Con-
fiam no Senhor para que 
ele lhes conceda um fi lho. 

Os missionários Pr. Ale-
xandre B. Dutra, e sua esposa 
Jane, que trabalham com a 
AIMI em parceria com a AMI, 
está se preparando para a re-
alização de um sonho - um 
projeto de médio prazo, que 
teve início em 2005. No iní-
cio do ano de 2019 a família 
Dutra estará viajando para 
Israel, e o pastor Alexandre 
estará cumprindo, com a 
graça de Deus, a promes-
sa que fez aos meus fi lhos, 
Nícolas e Gabriel, em 2005, 
quando viajaram para Israel, 
a fi m de realizar um estágio 
transcultural: bati zá-los no 

Dia 15 de dezembro de 
2018 a Igreja Bati sta Esperan-
ça comemorou seu primeiro 
aniversário no prédio do Bair-
ro São Luis. Pr. Cosmo tem 
intensifi cado a evangelização 
neste bairro e também no 
bairro vizinho, D Zorzi. Para 
2019 irão distribuir 20 mil fo-
lhetos e visitar todas as casas 

No fi nal de 2018, o mis-
sionário Ricardo de Olivei-
ra Leite e sua esposa Ruth 
puderam manifestar muita 
grati dão a Deus pelas bên-
çãos recebidas no ministério 
durante todo o ano. Perto da 
virada do ano, através de vo-
luntários e de uma empresa, 
conseguiram doar mais de 
200 brinquedos e a mesma 

Sofro calado por coisas que eu nem sei se um dia 
irão acontecer.”
Cícero Caetano

Em qual 
idade se deve 
alfabetizar?

Se desejar saber mais sobre educação fundamentada nos princípios 
da Bíblia 
acompanhe o que Deus está fazendo na área de material didáti co para 
escolas Cristocêntricas: fundamentocristao.com.br.
Flesch, R. (1955). Why Johnny Can’t Read. New York: Harper & Row.
Betânia - Fundamento Cristão: (62) 3954-0061

Escobar, Argentina

dá o direito ao registro. Co-
meçaram a orar pelo reco-
nhecimento municipal que 
é muito caro. Em 2018, em 
oração, a prefeitura decidiu 
fazer este reconhecimento 
gratuitamente para as igrejas 
evangélicas. O novo prefeito 
tem atuado com mais aber-
tura ao público evangélico, 
o que facilitará os trâmites. 
O missionário Adriano e ou-
tros pastores parti ciparam 
de um jantar com o prefeito, 
ocasião em que receberam 
algumas orientações legais 
sobre o assunto. A igreja, que 
já tem o prédio para os cul-
tos pronto, agora aprovou, 
em assembleia, o projeto de 
construção da casa pastoral 
no mesmo terreno. Facilitará 
no sustento do pastor.  Orem 
pelo Pr. Adriano, sua espo-
sa Josi, e as fi lhas, Helena 
e Cecilia. Para contatos use 
o e-mail: adrianojosisilva@
gmail.com.

Venezuela para Cristo

Grande MS, Cuiabá TT, Vilhe-
na RO, mas até o momento 
de fechamento desta edição 
o missionário ainda estava 
tentando agendar novas 
igrejas. Orem pelos seus 
familiares: a esposa Aline, 
e os fi lhos, Anelise e Arthur. 
Para contato e-mail: av-ff @
hotmail.com, ou telefone 
(16) 98373-1689.

Enquanto levanta sustento, 
Osmundo ajuda na sua igre-
ja enviadora, a Igreja Batista 
Bíblica em Monte Castelo, 
Campo Grande MS. Apro-
veitando o fato da Mari ser 
filipina, aproximaram-se de 
um casal em que a esposa é 
filipina, Patrícia, e já se con-
verteu a Cristo. Orem pela 
conversão do esposo, Emer-
son, que é japonês e pelo 
filho, Patrick, de 17 anos. 
Contatos pelo telefone: (67) 
98126-0838, ou pelo e-mail: 
osmundo_araujo@hotmail.
com.

Timor Leste

São Paulo SP
Rio Jordão. Além de cum-
prir o prometi do, será uma 
oportunidade para revistar 
alguns lugares e rever amigos 
e irmãos na Terra Santa. O 
sonho está sendo realiza-
do devido a muita oração, 
súplica e economia de re-
cursos para este projeto há 
anos. A família tem parte 
dos recursos e financiou o 
restante em dez meses, e 
contou com uma doação de 
hospedagem por dez dias 
através de um pastor brasi-
leiro que é o diretor de um 
Hotel Messiânico em Yafo, 
Tel Aviv. 

O missionário Pr. João 
da Silva, plantando igreja 
em Apucarana PR, realizou 
uma série de conferências 
bíblicas, nos dias 23 a 25 de 
novembro próximo passado, 
tendo como preletor, o Pr. 
José Soares Filho, da Igreja 
Bati sta Bereiana de Jaraguá 
do Sul SC. O tema foi “A 
Volta de Cristo”. No dia 23 
(sexta feira), foi realizado 
um encontro de casais, com 
o tema: “Há Paz no Vale!”  
Deram apoio para as confe-

Apucarana PR

rências, irmãos das igrejas de 
Mauá da Serra, Marilândia 
do Sul, Arapongas, além de 
um bom número de visitan-
tes de Apucarana e outras 
localidades. Tanto o estudo 
do encontro de casais, como 
as mensagens dos cultos dos 
dias 24 e 25, foram bastan-
te desafi adoras a todos os 
presentes. Contatos com Pr. 
João pelo e-mail: prjs1964@
gmail.com, ou telefone (43) 
3034-2919, Celular: (43) 
99923-8386 (WhatsApp).

Caxias do Sul RS
através do censo evangelísti -
co. Além disso, os planos são 
de realizar encontro de casais 
mensalmente e um trabalho 
comunitário intensivo e gra-
tuito de Educação em Saúde 
nos dois bairros: São Luis e D 
Zorzi. Contatos pelo telefone 
(54) 9255-7515, e-mail: pas-
tor_cosmo@yahoo.com.br.

Campo Grande MS

quantidade de chocolates 
para as crianças do Bairro 
Bordon onde é realizado o 
ministério de evangelização 
das crianças. No Café com 
Cristo, o encerramento do 
ano teve direito a churras-
co e muitas expressões de 
grati dão. Para contatos: (67) 
3363-5184 ou e-mail prricar-
doleite@yahoo.com.br.

cerias de oração e sustento 
para o Projeto Venezuela 
para Cristo. Logo no início 
de 2019, começando no dia 
três de janeiro Pr. Alexan-
dre está em viagens pelos 
estados de Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso e Rondô-
nia. Deverá fi car até março 
nesta fase da divulgação e já 
agendado igrejas em Campo 
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DICAS de Leitura

O missionário Pr. Claudi-
nei Periles e família, traba-
lhando na implantação de 
uma igreja em Maringá PR 
terminou 2018 dando glória 
a De3us pelas muitas vitórias 
no ministério, e com os olhos 
abertos para o ano de 2019. 
A grande benção já bem no 
fi nal de 2018 foi a aprovação 
da planta de construção do 
prédio para a igreja. Tudo 
foi liberado dentro da lei 
e agora a construção pode 
ser iniciada. Agora é bata-
lhar para os recursos para 
construção. Houve também 

Na virada de 2018 para 
2019, o missionário que está 
se preparando para trabalhar 
na Índia, Pr. Donizeti  Mati as, 
sua esposa Roseneide e o fi -
lho Daniel, mudaram-se de 
Franca SP para Várzea Gran-
de MT e estarão congregan-

Pr. Eliasib Pablo Palomino 
Ruiz e Daniela Ruth Ângulo, 
trabalhando com a Igreja Bati s-
ta Camino de Vida são gratos 
a todos que os apoiaram em 
2018 e esperam contar com 
o mesmo apoio neste novo 
ano de 2019. Muitas pessoas 
estão sendo alcançadas com 
a mensagem do evangelho no 
Peru e já tem sete famílias con-

O missionário Pr. Adil-
ton Campos, trabalhando 
na evangelização da etnia 
Gavião. Ele afirma que as 
lutas pelas quais passam no 
campo, fortalecem a fé e a 
esperança. Os trabalhos en-
volvem muitas ati vidades e 
viagens, além da evangeliza-
ção e tradução do texto bíbli-
co. Durante este ano a equi-
pe de tradutores conseguiu 
traduzir as cartas de Tito e 1ª 

O Projeto Sertão Poti guar 
em parceria da AMI e Missão 
Bandeirantes, mais o Insti -
tuo Pedra Viva, tendo como 
missionário o Pr. Edilson J. P. 
Araújo está iniciando. O mis-
sionário começa a levantar 
sustento e em breve terá 
início a plantação da igreja 
em Mossoró RN, primeira 
etapa do Projeto. O projeto, 
em uma segunda etapa, visa 
alcançar os vilarejos e povoa-
dos entre Mossoró e Pau dos 
Ferros, onde terá a segunda 

O Pr. Marcos Antônio de 
Araújo Barbosa, missionário 
em Cubati  PB, apresentou 
um relatório muito positi vo 
na virada de 2018 para 2019. 
Entre as muitas bênçãos, des-
tacamos algumas: A salvação 
de dezenas de pessoas em 
2018 nas diversas localidades 
em que o missionário atua; 
O mapeamento da Cidade de 
São Vicente do Seridó que 
fi ca a 11 km de Cubati ; O iní-
cio da Congregação Bati sta 
Bíblica Fundamentalista na 
Cidade de São Vicente do 
Seridó, um terreno e o lança-
mento da pedra fundamental 
para a construção do local de 
culto; Ampliamos do prédio 
da Igreja Bati sta Bíblica de 
Cubati . Os planos para 2019 
incluem, entre outros: Termi-

A Igreja Bati sta Nova 
Esperança em Piumhi, 
que está sendo plantada 
pelo pastor Luiz Miguel 
Gianeli, teve bom de-
senvolvimento no ano 
de 2018. Pr. Gianeli está 
treinando a liderança e 
os resultados tem sido 
satisfatórios. Também 
o ministério nas escolas 
públicas que está em fé-
rias, teve um ano intenso 
e cansati vo, mas frutí fero, 
tanto na relação com os 
alunos quanto com os 

O QUE DEUS DIZ SOBRE AS MU-
LHERES
Feminilidade x Feminismo
Kathleen Nielson   
www.editorafi el.com.br

Deus é sexista? O que Deus 
realmente diz sobre as mulheres? 
Há uma maneira de ver essa men-
sagem não somente como algo 
que deve ser crido, mas também 
apreciado? Este livro analisa aque-
las passagens da Escritura com as 

De que me adianta saber dividir um cordeiro em 
partes, se não sei dividi-lo com meu irmão?”
Sêneca

do até a data de irem para a 
Índia na Igreja Bati sta Mara-
nata liderada pelo Pr. Israel 
Oliveira. Depois de 18 meses 
de divulgação do Projeto Ín-
dia, tendo visitado dezenas 
de igrejas, Pr. Donizeti  dará 
conti nuidade às vistas nes-

te ano de 2019 com vistas a 
parti r para o campo em 2020. 
A ida para o Mato Grosso faz 
parte da sua preparação para 
o campo, pois enquanto le-
vanta o sustento estará como 
que em um estágio ministerial 
servindo em diversas áreas. 

Na foto, irmãos no culto de 
despedida no dia 9 de dezem-
bro de 2018 na Igreja Bati sta 
Macedônia em Franca SP, sob 
a liderança do Pr. Everton Fir-
mino. Na foto, os irmãos da 
Igreja Bati sta Macedônia em 
Franca no culto de despedida.

De Franca SP para Várzea Grande MT

gregando em um ano, além 
dos que assistem sem ter 
feito uma decisão. Os planos 
para este ano são os mesmos: 
evangelizar e discipular, tanto 
adultos quanto crianças. Há 
necessidade de um veículo 
para facilitar o trabalho. Con-
tatos pelo e-mail: eliasibyda-
niela@gmail.com, ou pelo 
celular: +51-96566.7630.

Lima - Peru

Areia Branca RN
igreja. Em todo o tempo ha-
verá treinamento de obreiros 
para evangelização no ser-
tão na parceria entre Mis-
são Bandeirantes e Insti tuto 
Pedra Viva. O curso “Obreiro 
do Sertão”, que qualifi cará os 
evangelistas das localidades 
está em preparação. O pas-
tor Edilson já está habilitado a 
visitar as igrejas em busca do 
sustento. Para fazer contatos: 
(84) 98628-3932 (WhatsApp) 
ou e-mail: pastoredilsonarau-
jo@gmail.com.

Piumhi MG

escritor e já publicou quatro 
livros. O mais recente é um 
livro evangelístico voltado 
aos jogadores de videogame. 
Irem pelo pastor Luiz Miguel, 
pela sua esposa Débora e pe-
los fi lhos, Agnes, Annelise e 
Luigi. Para saber mais: htt p://
diamanteseternos.blogspot.
com. Para contatos: telefone 
e whatsapp: (37) 98831-9792.

professores e funcionários da 
escola. Na área de missões a 
igreja está apoiando quatro 
projetos e deverá crescer em 
2019. Em relação ao prédio 
para as reuniões, há neces-
sidade de concluir e também 
planejar uma casa pastoral. 
Estão orando pela compra de 
um terreno ao lado da igre-
ja. Pastor Gianeli também é 

Ji- Paraná RO
Timóteo, além de revisar 1ª 
Tessalonicenses, e traduzir as 
lições de ensino dos livros de 
1ª Corínti os e 1ª Timóteo. O 
pedido é para que conti nuem 
orando pela evangelização e 
alfabeti zação em tupi-mon-
dé, e pela sua esposa Vilma. 
Para fazer contato e obter 
mais informações, e-mail: 
adilton.campos@mntb.org.
br, telefone, (69) 99966-0097 
com WhatsApp.

Seridó Paraibano

Maringá PR
aumento nas ofertas da pro-
messa de Fé para Missões 
para sustento de projetos 
missionários. Com os olhos 
no futuro, a igreja decidiu 
comprar um terreno de 450 
m2 parcelados em 180 me-
ses, na cidade de Floresta 
PR, há 30 km de Maringá 
onde deverá ser a próxima 
etapa do projeto missioná-
rios após a conclusão em 
Maringá. Para contatos: 
E-mail: claudineieleneil@
gmail.com e telefones: (44) 
3263-9065, (44) 99981-4664 
(WhatsApp).

nar a construção do templo 
em São Vicente do Seridó; 
Colocar a laje das salas da 
Igreja Bati sta Bíblica de Cuba-
ti ; Enviar mais um irmão para 
o Seminário Bati sta Bereiano; 
Preparar um casal para liderar 
a Congregação em São Vicente 
do Seridó. Orem pela esposa do 
missionário, irmã Ione e seus 
fi lhos Matheus e Mariana. Para 
contatos use o telefone (83) 9 
9642-4133, ou o e-mail: Pr.mar-
cosibbf@hotmail.com.

Na edição 304, na matéria “Dois Novos Projetos Mis-
sionários neste fi nal de 2018”, página 3, publicamos que 
o Pr. Silval de Souza serviu como pastor interino na Igreja 
Bati sta Nova Vida no Jardim Ingá, São Paulo SP.

Na verdade, Pr. Silval foi PASTOR TITULAR de tempo 
integral, presidente da Igreja de janeiro de 2017 até feve-
reiro de 2018, quando deixou a posição, permanecendo 
na igreja até dezembro de 2018.

ERRATA

quais as mulheres mais lutam, seja de forma aberta ou 
não, principalmente dentro das igrejas.

O APOCALIPSE FINANCEIRO 
MUNDIAL PROFETIZADO
Wilfred Hahnn
htt ps://livraria.chamada.com.br

A crise fi nanceira mundial evo-
luirá para um apocalipse fi nanceiro 
global? Com uma análise acurada 
sobre o mundo moderno, o qual se 
encaminha para seu desti no profe-
ti zado, o autor entra nas minúcias 
do colapso fi nanceiro e econômico 
que está por acontecer e expõe 

nas difi culdades para os cristãos e para os judeus.

TEOLOGIA DA TRINCHEIRA
Antônio Carlos Costa
www.mundocristao.com.br

Este livro foi escrito na trin-
cheira. Seu conteúdo toma por 
base refl exões e arti gos que es-
crevi, agrupados por temas e 
revisados - e que são mais atu-
ais do que nunca. Meu desejo 
é que este mosaico de ponde-
rações, desabafos e afi rmações 
contribua para levá-lo a uma 
refl exão saudável - e provocá-lo 
à ação. (Do Autor)
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Visão
Panorâmica

Certa vez em frente a uma 
cafeteria, uma mulher vi-
nha andando na rua olhando 

A plenitude do tempo
“Mas, vindo a 

plenitude do tem-
po, Deus enviou seu Filho, 
nascido de mulher, nascido 
sob a lei, para remir os que 
estavam debaixo da lei, a fi m 
de recebermos a adoção de 
fi lhos.” (Gl 4.4-5)

No domingo que antece-
deu o Natal de 2018, pregando 
em nossa igreja, fi z uma expo-
sição do texto de Gálatas 4.4, 
mostrando o que Deus fez em 
relação ao Natal de Cristo. Por 
que Ele veio, como veio e os 
aspectos relacionados ao fato 
de ter nascido de mulher, nas-
cido sob a Lei, para resgatar os 
que estavam sob a Lei. A Sua 
vinda nos resgatou, através 
da remissão do pecado para 
que recebêssemos a adoção 
de fi lhos. 

Mostrei que a expressão 
“plenitude do tempo” signifi -
ca que Cristo, na Sua primeira 
vinda, foi enviado no “tempo 
devido”, mostrando que Cristo 
veio no momento exato, no dia 
e hora, de acordo com os de-
sígnios do Pai. O que não men-
cionei no sermão de Natal foi 
que a plenitude do tempo tem 
vários aspectos, sendo que os 
principais se relacionam com 
os planos religioso, políti co
-administrati vo e cultural. 

No plano religioso, o ju-
daísmo, funcionou como uma 
terra arada, um solo prepara-
do para a recusa do Messias. 
Aqueles que deveriam reco-
nhecê-lo, o recusaram. “Veio 
para o que era seu, mas os 
seus não o receberam...” (Jo 
1.11). Os judeus viviam à espe-
ra da libertação do jugo roma-
no e, esperavam um Messias 
para libertá-los daquele jugo. 
Não entenderam o aspec-
to transcendental do Reino, 
mesmo que Cristo o afi rmasse 
constantemente. 

O solo estava preparado 
para a semente do evange-

do império para o outro. Essas 
mesmas estradas facilitaram 
o envio dos escritos neotes-
tamentários. 

No plano cultural, a in-
telectualidade dos gregos, 
contribuiu para o debate de 
novas ideias. Os romanos não 
se importavam com a cultura 
e, por isso, dentro do Império 
permaneceu a cultura grega 
que contribuiu para a propa-
gação do Evangelho.

Foi muito positi va a con-
tribuição da língua grega na 
qual foi escrito no Novo Testa-
mento. A helenização de Ale-
xandre, o Grande que ti nha a 
visão de uma língua de longo 
alcance fez com que o grego 
se tornasse uma espécie de 
língua universal.

Também a fi losofi a grega 
teve grande uti lidade pois con-
tribuiu para destruição das an-
ti gas religiões. Como fi losofi a 
não passa de abstração inte-
lectual, e não tem como ocu-
par o lugar da fé, as portas se 
abriram para os pregadores do 
Evangelho. Um dos aspectos 
que se tornou muito favorável 
à pregação do Evangelho foi a 
percepção fi losófi ca de duas 
visões de mundo, uma visível 
e outra invisível. 

A plenitude dos genti os
“Porque não quero, ir-

mãos, que ignoreis este segre-
do (para que não presumais 
de vós mesmos): que o endu-
recimento veio em parte sobre 
Israel, até que a plenitude dos 
genti os haja entrado. E assim 
todo o Israel será salvo, como 
está escrito: De Sião virá o Li-
bertador, e desviará de Jacó 
as impiedades.” (Rm 11.25-26)

Além dos muitos ensinos 
doutrinários para a Igreja, a 
carta de Paulo aos Romanos foi 
escrita, também, com o pro-
pósito de mostrar que Deus 
tem um plano para Israel e 

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso 
e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e, na 
desgraça, a qualidade.” Confúcio

Mentes 
fora de 
controle

para o celular ao invés de olhar por onde andava. Adivinhe o 
que aconteceu? Tropeçou e caiu. Ela não estava com a mente 
conectada com a realidade, mas sim presa ao mundo virtual, a 
ponto de não conseguir realizar ati vidades básicas do dia a dia 
com a atenção necessária. O que denuncia um comportamento 
compulsivo? A falta de controle. 

Sempre ouço algum cristão dizer: “Acho que estou fi cando 
doido!?”; “Sinto meus pensamentos fora de controle”; “Eu até sinto 
vontade, contudo quando começo a orar meus pensamentos vão 
longe, e repenti namente estou pensando em tudo, menos em Deus”. 
Alguma vez você já se percebeu em alguma dessas situações ou situ-
ação parecida, em que seus pensamentos não querem obedecer e 
logo você se vê passivo e controlado pelo descontrole da sua mente? 

Nossos pensamentos são alimentados pelos senti dos do 
corpo: pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que afi rmamos 
com nossas palavras. Visão, audição, paladar, olfato, e tato. Estas 
são as portas e janelas pelas quais captamos as informações e 
como uma esponja absorvemos sensações e produzimos pensa-
mentos. Cérebros sobrecarregados, encharcados de informações 
simultâneas das quais o indivíduo não consegue processar. Este 
vai, se “acostumando” a não pensar, não percebendo de fato o 
que está acontecendo em seu mundo interior. A consequência 
disto é a aprendizagem superfi cial, pensamento apressado, 
pensamentos distraídos a todo momento, imaginação sem 
controle, objeti vos pessoais que não refl etem a realidade, 
impossíveis de serem alcançados, os quais produzem emoções 
turbulentas, confusas, fora de controle (MARTINS,2012, O que 
a internet está fazendo com o nosso cérebro). 

Em Jeremias 17.10 lemos: “Eu sou o SENHOR que sonda 
o coração e examina a mente, para recompensar a cada um 
de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras”. 
Aqui, o texto nos mostra que Deus não está nos recompensando 
pelos nossos pensamentos, mas sim, pelas nossas obras, ações.  
Deus examina a mente porque é a parti r dela que é gerada 
toda ati tude, todas a ações, toda conduta, toda obra. Toda 
ati tude é fruto de um pensamento. Um pensamento gera uma 
ação, uma ação gera um hábito, um hábito gera um esti lo de 
vida. Ninguém nasce sabendo controlar seus pensamentos em 
sua plenitude, nós aprendemos. Diariamente precisamos nos 
apropriar da Mente de Cristo, porque de acordo com Marcos 
7.21, os maus pensamentos vem de dentro, do nosso próprio 
coração. As Escrituras nos ordenam a fi xar nossos pensamentos 
nas coisas do céu (Fp 3.1-3) Esta ação depende de exercermos o 
uso da “vontade” sobre os pensamentos que estão passivos. A 
passividade da mente te levará para longe do Caminho caso você 
não submeta-os a mente de Cristo (2 Co 10.4-5 e 1 Co 2.16.). 

Uma mente ordenada como a mente de Cristo deve está 
dominada pelo exercício da vontade. Todo pensamento leva a 
um desejo. Pensamentos descontrolados, desejos descontro-
lados. Deve-se chegar ao ponto de optar por repelir os desejos 
da mente que confl itam com os desejos de Deus. Você deve 
optar por desejar o que Deus queira, de modo que os desejos 
de Cristo cheguem a ser os seus próprios. 

PASSOS PRÁTICOS. 
1° O primeiro passo para crescer com a mente de Cristo e 

sair da passividade da mente é estar consciente do que está 
acontecendo com você; 

2° Analise o que passa em sua mente. Tenha um caderno 
para escrever seus pensamentos diariamente. Analise-os com 
a palavra de Deus pelo critério de Filipenses 4.8 e decida sub-
juga-los em oração, na dependência do Espírito Santo e da 
Palavra, a obediência a Deus. Quando esta renovação diária 
for obedecida (Rm 12.2) você começará a experimentar a ver-
dadeira liberdade em Cristo; 

3° Você deve tomar decisões sobre o que pensar. 
4° Deve-se estabelecer horários para o uso das redes sociais 

e de suas outras ati vidades durante o dia. À noite, se possível, 
desligue-se do mundo virtual. Casos de insônia deve-se ao 
fato de pessoas irem dormir levando o celular e as notí cias as 
despertam fazendo-as perder o sono. 

5° Cuidado com o que você assiste. As imagens possuem 
um grande poder de gerar emoções em nós. Se você se expõe a 
muitos conteúdos de tragédias é provável que seus senti mentos 
refl eti rão pessimismo e murmurações. A mesma coisa ocorre 
ao se expor aos conteúdos eróti cos. Isto também produzirá 
senti mentos descontrolados de vício sexual. Caso você conti -
nue os alimentado pelo que assiste, será apenas uma questão 
de tempo até suas ati tudes literalmente perderem o controle. 
Cuidado! O que se consome com os olhos e os ouvidos se 
refl ete nas ações. 

lho, pois a igreja nasceria, 
não para ser mais uma seita 
judaica, mas se tornar o corpo 
de Cristo, formado por judeus 
e genti os. A benção de Abraão 
era para todas as nações e o 
Messias trouxe exatamente 
essa bênção. A semente (Cris-
to), para fruti fi car, precisava 
morrer.

Ainda no aspecto religioso, 
pesava o fato que as derrotas 
das variadas nações para os 
exércitos romanos, acarretava 
a derrota dos deuses daque-
les povos. Para os pagãos, a 
derrota para o inimigo era a 
derrota dos seus deuses e isso 
os fazia cair no vazio religioso, 
tornando-os abertos a ouvir a 
mensagem do Evangelho.

No plano políti co-admi-
nistrativo, o momento era 
perfeito. O domínio geopolí-
ti co dos romanos, facilitava a 
movimentação de pessoas de 
todas as raças que podiam ir a 
Roma. A políti ca dos romanos 
concedia cidadania, uma espé-
cie de passaporte a pessoas 
importantes das mais varia-
das nacionalidades. O apóstolo 
Paulo era cidadão romano. 

Da mesma forma, Jerusa-
lém, sob tutela romana, abria 
as portas para parti cipação re-
ligiosa de prosélitos oriundos 
das mais diversas partes do im-
pério. A localização geográfi ca 
da região facilitava o comércio 
e o fluxo de pessoas, pelas 
mais variadas razões. Quando 
Jesus veio e começou operar 
milagres, chamou a atenção do 
mundo conhecido que para lá 
se dirigia.

Para facilitar mais ainda, 
naquele primeiro século da 
era cristã o Império Roma-
no se estendia da Bretanha 
(Inglaterra) até a Pérsia (Irã), 
tendo 80 mil quilômetros de 
estradas denominadas “cursus 
publicus” usadas para comuni-
cação, pelos mensageiros para 
levar mensagens de um lado 

que nada mudou pelo fato de 
estar, nesta dispensação, tra-
tando com a Igreja. Em todo 
o capítulo 11, Paulo faz um 
relato sobre o povo de Israel. 
Ele faz uma pergunta que ele 
mesmo responde no versículo 
primeiro: “... porventura rejei-
tou Deus o seu povo? De modo 
nenhum! ...” Na sequência ele 
vai mostrando que ele mesmo 
é um israelita, descendente de 
Abraão, da tribo de Benjamim, 
até que no versículo dois repe-
te enfati camente: “Deus não 
rejeitou seu povo.”

Deus tem promessas imu-
táveis para Israel, que passa 
pelos horrores da tribulação e 
vai até o reino milenar. O ca-
pítulo 11 mostra que sempre 
haveria um remanescente fi el, 
apesar da cegueira e endure-
cimento de Israel. Pela sua 
transgressão veio a sua rejei-
ção temporária, que redundou 
na salvação dos genti os.

Paulo mostra que os gen-
ti os são ramos enxertados e os 
hebreus são ramos naturais da 
oliveira. O próprio Senhor os 
cegou. Primeiro eles disseram 
que só ti nham a César com rei. 
Em seguida escolheram Bar-
rabás. Duas escolhas erradas, 
mas o Senhor estava com a 
profecia de Isaías em mente 
(Isaías 42).

Em Romanos 11.25, Paulo 
menciona um mistério que, a 
parti r dali deixa de ser misté-
rio por ter sido revelado: “... o 
endurecimento veio em parte 
a Israel, até que... haja entra-
do a Plenitude dos Genti os, e 
assim todo o Israel será salvo.” 
A questão que permanece é 
esta: quando entra a Plenitude 
dos Genti os?

O que temos de fato é que, 
enquanto a Igreja esti ver neste 
mundo, Deus não lida com Is-
rael na qualidade de nação. A 
Igreja é formada por pessoas 
que nascem de novo, sejam 
hebreus ou genti os. Para que 
Deus volte a tratar com os 
hebreus, os eleitos, o povo da 
promessa, a noiva de Cristo 
terá que ser reti rada através 
do arrebatamento (I Ts 4.13-
18). Mas o dia e a hora do 
arrebatamento só o Pai sabe.

Olhar para o cenário mun-
dial, e observar os planos reli-
gioso, geopolíti co e econômi-
co, aliados ao plano cultural, 
será sábio. Foram os principais 
elementos observados na pri-
meira vinda de Cristo. Estamos 
no espaço entre a plenitude do 
tempo e a plenitude dos gen-
ti os e, ao que tudo indica, a se-
melhança é observável quando 
se quer ver. MARANATA!
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Radar
Geral

O segredo da Arábia Sau-
dita é que eles depen-
dem quase inteiramen-

te dos nossos governos para 
a compra de armamentos e 
na exportação de petróleo. 
Porém, episódios como o as-
sassinato brutal do jornalista 
Jamal Khashoggi e a morte 
trágica de Amal, a menina 
desnutrida de 7 anos cujo 
retrato apareceu no New 
York Times, fez com que tais 
governos começassem a pen-
sar duas vezes no apoio cego 
que dão ao governo saudita. 

Essa é, sem dúvida, a 
melhor oportunidade para 
acabar com esse bombardeio 
brutal contra o Iêmen. Se a 
pressão diminuir, a Arábia 
Saudita conti nuará compran-
do o silêncio dos governos, 
dando-lhes bilhões em troca 
de armas que serão usadas 
contra os civis do Iêmen e 
contra o seu próprio povo - 

O missionário 
Pr. Deusvânio Sou-
za,  implantando 
uma igreja em Co-
cos BA pede as ora-
ções de todos que 
acompanham seu 
ministério, tanto 
aqueles que o sus-
tentam, quanto os 
que intercedem. 
Eles estão na fase 
de construção e 

Todos  os 
anos a Igreja Ba-
ti sta de Vila São 
José, em São 
Paulo SP, lidera-
da pelo Pr. José 
Benedito Viana 
realiza dois mu-
sicais de Natal: 
um com o coral 
adulto e outro 
com o coral in-
fanti l. São lindas 

O missionário Pr. Ricardo 
Marques Brito já está resi-
dindo em São Paulo desde o 
dia 15 de dezembro de 2018. 
Tudo correu bem com a 
mudança de Goiânia para 
a capital paulista e o seu 
novo endereço é Avenida 
Senador Teotônio Vilela, 
4029, no bairro Jordanó-
polis. A partir de agora Pr. 
Ricardo estará desenvol-
vendo seu ministério com 
base no Templo Batista 
Independente em Vila São 
José, São Paulo, liderado 
pelo Pr. Ademário Júnior. 
Para contatos com Pr. Ri-

A 60ª AIBRECES será re-
alizada no HOTEL MAJESTIC, 
em Águas de Lindóia SP, nos 
dias 28 a 31 de janeiro de 
2019. O tema será “O Fu-
turo da Igreja e a Igreja do 
Futuro 2”.

As igrejas locais do 
Novo Testamento não eram 
ilhas isoladas, mas, antes, 

Tendo terminado a pri-
meira etapa do Projeto Trí-
plice Fronteira, na cidade de 
Cobija, Bolívia, o missionário 
Lorenzo Laura Tipo, já está 
iniciando a segunda etapa do 
projeto em Porto Maldona-
do, Perú. Apesar de muitos 
contratempos na mudança, 
tudo está sob controle. No 
momento estão regularizan-
do a documentação e já se 
adaptando ao novo local de 
trabalho. Esta etapa do pro-
jeto deverá durar no máximo 
oito anos. A terceira etapa 
será no Brasil, estado do Acre 
próximo à fronteira em uma 
pequena cidade como Assis 
Brasil ou Brasileia, entre 

O missionário Omar Car-
valho e sua esposa Maria, es-
tão na Cidade de Praia, Cabo 
Verde, África. Nos últi mos 
seis anos, 2018 foi o quar-
to natal que Omar e Maria 
passaram em Cabo Verde, 
em apoio àquele ministério. 
Boa comunhão com os ir-
mãos em Cabo Verde tanto 
nas comemorações natali-
nas, quando na virada para 
2019. Omar está apoiando 
o missionário Pr. Luiz Nu-
nes que no momento está 

Este ano, o MCG - Minis-
tério Cristão Global estará 
realizando o VI Congresso 
Missões MCG 2019 em duas 
regiões: Vale do São Francis-
co e na Região do Cariri. No 
Vale do São Francisco, o local 
será Chácara Farias Góes, em 
Juazeiro BA nos dias 2 a 5 de 

Não espere por uma crise para descobrir o que é 
importante em sua vida.”
Platão

apresentações e quem pode 
assisti r foi ricamente abenço-
ado. Para saber mais entre no 
Facebook ou no Instagram da 
igreja e saiba mais, agendan-

do para parti cipar neste ano: 
Facebook: Igreja Bati sta de 
Vila São José (facebook.com/
ibvilasaojose) e Instagram: @
ibvsj. 

Corais

60ª AIBRECES
eram ligadas em comunida-
des umas às outras. Todas   
elas   tinham uma convic-
ção de que pertenciam ao 
mesmo corpo, eram diri-
gidas pelo mesmo Senhor, 
compartilhavam do mesmo 
espírito e tinham a mesma 
fé. As igrejas demonstra-
vam isso, ajudando umas às 

outras, e associando-se em 
projetos comuns que tra-
ziam glória e louvor a Deus 
e a expansão do Seu Reino 
(veja 2 Co 8.13-15,18,22, 
23; e Rm 15.1,2,23, 41; 
16.4). Para ter mais infor-
mações e fazer a sua ins-
crição entre no site: www.
aibreces.org.br.

Luz para o Oriente

cardo, e-mail pricardomb@
hotmail.com, ou telefone 
(17) 98827-9295 e 98811-

5780. Orem também pela 
sua esposa Daniela e pelo 
filho Ricardo Filho.

violando as leis sobre a ex-
portação de armas.

É necessário aumentar a 
pressão e levar essa luta não 
apenas aos tribunais, mas 
também aos corredores do 
poder para pressionar por 
um processo de paz signi-
fi cati vo, e acabar com essa 
guerra de uma vez por todas. 

Há jornalistas investi gati -
vos infi ltrados no Iêmen que 
mostram ao mundo o que 
acontece lá. Já se conseguiu 

apoio para que parlamenta-
res atuem contra a guerra 
nos Estados Unidos, no Reino 
Unido, na União Europeia e 
no Canadá. Vamos levar nos-
sa indignação aos tribunais e 
aos governos, para que dei-
xem de alimentar as mortes 
dessas crianças. Com espe-
rança e determinação,

Com informações de Alli-
son, Marigona, Danny, Jen-
ny, Bert, Martyna, Camille 
e Rosa.

EM TEMPO
Outra grande 

ajuda que TODOS 
nós podemos dar é 
interceder em nos-
sas igrejas pela salva-
ção de almas, tanto 
no Iêmen quanto 
na Arábia Saudita. 
Segundo Portas 
Abertas, o Iêmen é 
o 9º país na Classifi -
cação de Persegui-

Crianças morrendo de fome!
Conti nuação da página 1

em viagem aos EUA. Atra-
vés do ministério de apoio 
para construção, o Projeto 
Arnold Comer, Omar tem 
enviado ofertas para uma 
construção em Cuba. Em 
breve o casal retornará ao 
Brasil. Orem pelo sustento 
e pela saúde da família Car-
valho. Contato por e-mail: 
omaremaria@hotmail.com, 
ou por telefone e WhatsA-
pp: (18) 99812-4317. www.
minsteriodeapoiocalebe@
webnode.com.

Ministério de Apoio 
Calebe

outras. No momento orem 
pelas desposas extra deste 
início de trabalho, pois vão 
precisar de aproximada-
mente três mil reais com 
materiais de evangelização, 
cadeiras, som, microfone, 
entre outros.

Cocos BA

agora a necessidade é a co-
bertura que tem um custo 
estimado em R$ 11.200,00. 
Orem pela sua esposa Kelly 

e pelos filhos Daniel e An-
dré. Para contatos. E-mail 
deusvanio@hotmail.com, 
telefone (77) 9169-5979.

apresentações que cantam 
e contam o amor do nosso 
Deus ao enviar Seu único fi -
lho, Jesus, em nosso favor. No 
fi nal de 2018 aconteceram as 

ção em 2017. Religião ofi cial 
é o islamismo com 99,9% de 
muçulmanos. Todas as outras 
religiões, incluindo evangéli-
cos, chegam apenas a 0,1%.

Nenhuma outra religião 
que não seja o islamismo 
pode ser prati cada, embora 
haja cerca de um milhão de 
cristãos no país, quase todos 
trabalhadores estrangeiros. 
Na Arábia Saudita igrejas ou 
outros templos não-muçul-
manos são proibidos.

Porto Maldonado - 
Perú

Congresso Missões 
MCG 2019

março e na Região do Cariri 
será nos dias 19 a 21 de abril. 
O tema será o mesmo nos 
dois locais: Plantação de Igre-
jas – Alcançando pequenas e 
grandes cidades. Os preleto-
res no Vale do São Francis-
co serão os pastores Silvani 
Luiz, Jim Leonardo, Cleiton 
Maciel, Reginaldo Braga e 
a missionária Renate Rei-
ner. No Cariri os preletores 
serão os pastores: Timothy 
Carriker, Jim Leonard, Clei-
ton Maciel, Almir Marcolino 
Tavares e Reginaldo Braga. 
Para saber mais entre em 
contato o Pr. Reginaldo Braga 
pelo telefone (74) 8835-4497 
WhatsApp, ou pelo e-mail: 
regisolda@hotmail.com.



8
Janeiro de 2019 •

Espaço
Final

CASA DE PRAIA 
NO GUARUJÁ

Alugo uma casa de praia para temporada em 
Guarujá SP. Fica a duas quadras da Praia do Mar 
Casado, Praia de Pernambuco, a melhor praia 
do Guarujá. É um sobrado com 2 salas, 4 suítes, 
churrasqueira, e ampla varanda. Fica próximo ao 
Shopping Jequeti, Pão de Açúcar, e Padaria.  Contato: 
Falar com Davi: (11) 95955 6641 (WhatsApp).

Ribeirão Preto é a ci-
dade sede da Região Me-
tropolitana localizada a 
315 km da Capital  São 
Paulo (Rodovia Anhan-

Os Encontros dos Amigos 
de Sião ti veram início 
em março de 2009 com 

o objeti vo de promover um 
espaço para orar pela Paz de 
Jerusalém, ouvir Notí cias de 
Sião, cantar os Louvores de 
Sião e abordar, em forma 
de palestra, algum tema 
relevante sobre Israel à luz 
da Bíblia, História, Cultura e 
Profecia.

No início do ministério da 
AIMI em 1967 os Grupos de 
Amigos de Sião nas igrejas 
começou com o Pr. Thomas 
L. Gilmer. Mas, desde que 
começaram a ser realizados 
semanalmente, todas as 
sextas-feiras, no TBI - Tem-
plo Bati sta de Indianópolis, 
a direção é do Pr. Alexandre 
B. Dutra. O período das reu-
niões é de março a junho e 

No dia 12 de janeiro 
de 2019, acontece a 
inauguração de mais 

uma Igreja Bati sta em Ribei-
rão Preto. O Projeto Ribei-
rão Preto tem à frente o Pr. 
Francisco Cleyton Pinheiro 
Maciel, enviado pela Igreja 
Bati sta Boas Novas de Guaíra 
SP. Neste início a nova igreja 
receberá apenas a designa-
ção de Igreja Bati sta em Ri-
beirão Preto, mas deverá ter 
um nome defi niti vo depois 
de algum tempo.

No culto de inauguração 
o pregador convidado é o Pr. 
Clodoaldo Basílio. O Pr. Cley-

Que vantagem têm os mentirosos? A de não serem 
acreditados quando dizem a verdade.”
Aristóteles

Amigos de Sião

de agosto a novembro, coin-
cidindo com o período leti vo 
das escolas. 

Atualmente a média de 
frequência é de 25 parti ci-
pantes e as reuniões estão 
abertas a todos aqueles, cris-
tãos e judeus, que desejam 
aprofundar seus conheci-
mentos relacionados a Israel 
e a Bíblia. A últi ma reunião 
de 2018 foi realizada do dia 
30 de novembro e a primeira 
deste 2019 será dia primeiro 
de março. O local das reuni-
ões é o Auditório Jacob Gar-
tenhaus, no Templo Bati sta 
de Indianópolis, Alameda dos 
Jurupis, 1270, Moema, São 
Paulo SP. Para contato e-mail: 
amigosdesiao@gmail.com e 
para falar com Pr. Alexandre 
Dutra, telefone (11) 97533-
2159.

Projeto Ribeirão Preto

ton e sua família estão muito 
gratos ao Senhor pelo fato de 
estarem iniciando este pro-
jeto depois de prati camente 
um ano inteiro de planeja-
mento, divulgação e súpli-
cas ao Senhor. O seu grande 
propósito em Ribeirão Preto 
é anunciar o evangelho de 
Cristo para conversão dos 
perdidos e o consequente es-
tabelecimento de uma igreja. 

O endereço da nova igre-
ja é Rua Capitão Pereira Lago, 
18 - Vila Tibério - Ribeirão 
Preto SP, quase esquina com 
a Avenida do Café, próximo 
ao Subway.

Encontro dos Missionários da AMI

No período de 16 a 
19 de julho de 2019, 
a AMI - Associação 

Missionária Independente 
realizará o primeiro encon-
tro dos missionários após as 
mudanças estatutárias que 
deram novos rumos internos 

à agência com envolvimen-
to maior dos missionários 
nas decisões da missão. A 
diretoria espera contar com 
a presença de todos os mis-
sionários, bem como dos di-
retores e pastores que fazem 
parte da membresia. 

A escolha de Ribeirão 
Preto, deve-se ao fato de ser 
a sede jurídica da missão e 
também estar na região em 
que sempre houve maior en-
volvimento com os projetos. 
A AMI estará completando 
29 anos em 2019 e neste 

encontro serão aprovados, 
além do Regimento Inter-
no, os preparati vos para um 
evento marcante dos 30 anos 
em 2020.

Durante o evento tere-
mos, na programação, um 
encontro especial de casais.

Todos os missionários e pastores que fazem parte dos quadros da missão devem entrar em contato com 
o Diretor Administrativo, Eliseu Reder, a fim de melhor se informar sobre a inscrição. O contato telefônico e 
WhatsApp é (11) 99346-3747.

O hotel fica na entrada 
da cidade chegando pela 
Rodovia Anhanguera. De 
carro, fica a 07 minutos 
da rodoviária e 12 minu-
tos do aeroporto. O Novo 
Shopping fica a 500 metros 
do hotel e o Atacado Ma-

Ribeirão Preto SP
g u e ra / B a n d e i ra n t e s ) , 
com 694.534 habitantes 
e  está entre os  tr inta 
maiores municípios bra-
sileiros. Fica a 697 km de 

Brasília. A Região Metro-
politana é formada por 34 
municípios com 1,7 mi-
lhão de habitantes, sen-
do a 18ª mais populosa 

do Brasil e o 17º maior 
PIB do país. Para chegar 
a Ribeirão Preto, além de 
boas rodovias, tem o Ae-
roporto Leite Lopes.

cro ao lado do hotel. As co-
modidades do Village Inn, 
além dos quartos confortá-
veis com ar condicionado, 
são: quadras de esportes 
ao ar livre, sala de jogos, 
sauna úmida, academia, 3 
piscinas externas de várias 

profundidades, inclusive 
uma piscina infantil com 
toboágua. As demais são: 
Estacionamento interno, 
lavanderia, Wi-Fi gratuito, 
TV e frigobar, serviço de 
quarto disponível 24 horas 
por dia. Em nosso encontro 

Hotel Vilage Inn Ribeirão Preto
teremos: café da manhã e 
almoço. O jantar será em 
passeio noturno por conta 
de cada participante. En-
dereço do hotel: Av. Pres. 
Castelo Branco, 1925 - La-
goinha, Ribeirão Preto SP. 
Telefone: (16) 3603-8600. 

Contatos


