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No dia quatro de fe-
vereiro, quando esta 
edição do Jornal de 

Apoio esti ver sendo impres-
sa, estará acontecendo o 
culto de abertura do início 
de semestre do Seminário 
Bati sta Ebenézer em Ribei-
rão Preto SP. Naquele mo-
mento encerra-se o prazo 
de matrículas para o ano 
leti vo de 2019. O Seminário 
Bati sta Ebenézer é desti na-
do a treinar missionários, 
pastores e evangelistas para 
o trabalho do Senhor. Uma 
das distinções da escola 
baseia-se em duas fortes 
ênfases do currículo: Pri-
meira: Administração da 
Igreja. Estes cursos encai-
xam-se no lado prepara-
tório para o ministério da 
igreja, o “como fazê-lo”. 
O propósito deste treina-
mento é ensinar técnicas, 
métodos, programas e fi lo-
sofi as, para a edifi cação de 
uma igreja vitoriosa para o 
Senhor. Segunda: Conheci-
mento bíblico-teológico. O 
propósito do currículo não 
é somente ensinar como 
alcançar as massas, mas 
também incuti r no aluno 

Depois de al-
guns conta-
tos feitos em 

2018, o Pr. Donizeti  
A. Mati as, que está 
se preparando para 
trabalhar na Índia, 
conseguiu uma 
vaga para a oitava 
turma de treina-
mento transcultu-
ral na Missão Paulo 
Brasil, em Mogi das 

A direção do Seminário 
Bati sta da Venezue-
la lançou uma cam-

panha de arrecadação de 
apoio para um ano. A ne-
cessidade é que, pelo me-
nos 150 igrejas ou pessoas 
apoiem com uma oferta 
mensal por 12 meses con-
secuti vos o sustento dos 
alunos, professores e ma-
nutenção do patrimônio. As 
doações serão feitas através 
de depósito aqui mesmo no 

Enquanto Rússia e 
China se posicio-
nam a favor do go-

verno da Venezuela, EUA 
e alguns países latino-a-
mericanos, se posicionam 
contra, inclusive o Brasil. 
Em meio a esse clima de 
hostilidade ideológica, 
nos vemos como em um 
retorno nostálgico ao perí-
odo da Guerra Fria (1947-
1991). Diante do que está 
acontecendo, acredito que 
devemos invadir a Vene-
zuela!

o que ensinar e pregar aos 
que já foram alcançados. A 
ênfase do SBE é manter o 
padrão bíblico de conduta 
e práti ca; Desenvolver ca-
ráter cristão nos alunos; 
Conservar a ênfase bíblica 
na igreja local; Ensinar os 
alunos a serem ganhadores 
de almas; Incuti r a impor-
tância de missões. Direto-
ria: Presidente, Pr. Milton 
Nunes (16) 98809-7361; 
Vice-Presidente, Pr. André 
Rivoiro (16) 99274-3655; 
Diretor Acadêmico, Pr. Má-
rio Baio (16) 98809-7361; 
Secretário, Daniel Morais 
(16) 98816-4408; Diretor 
de Marketi ng, Pr. Rômulo 
W. Ribeiro (16) 98249-0121. 
Mais informações pelo te-
lefone: 16 98809-7361 
(WhatsApp). Site www.
sbebenezer.com.br.

Seminário Batista Ebenézer

Brasil. Para mais informa-
ções, entre em contato com 
os pastores Fernando Lima 
+58 416 58565697 e Eliézer 
+55 92 8218 5513.

Campanha de apoio 
para Venezuela

A era Jaime Rose 
de Pregação

Leia no 
Ponto 
de Vista 

Bíblico. Página 2

Cruzes SP. A missão, que foi 
fundada na Coréia do Sul 
em 1986, começou a fa-
zer treinamentos no Brasil 
em 2003, e já treinou por 
aqui, 49 missionários que 
atuam em 15 países. O seu 
treinamento teve início 
no dia 18 de janeiro des-

te 2019. Como está ainda 
levantando seu sustento, 
Pr. Donizeti  vai precisar de 
ofertas especiais no perío-
do de treinamento que é 
de tempo integral. Quem 
puder ajudar, entre em 
contato com ele pelo seu 
whatsapp (16) 99129-3748. 

Treinamento 
transcultural

Ordenação Pastoral
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Já esti ve na Venezuela 
duas vezes. A primeira an-
tes da era Chaves e a se-
gunda, durante. Indepen-
dentemente da ideologia 
no poder, o povo venezue-
lano é caloroso, hospitalei-
ro e, em relação aos bra-
sileiros, muito recepti vos. 
Nos últi mos anos, devido 
ao ministério que exerço 
na missão através da qual 
sirvo, tenho acompanhado 
o drama venezuelano em 
relação à disputa global 
pelo controle do petróleo. 

Vamos invadir a Venezuela!

As armas usadas são as 
sanções internacionais e 
a retórica ideológica. Daí a 

semelhança com a Guerra 
Fria, que vai agravando a 
situação. Página 3

Morreu aos 
88 anos Pastor 
José Cristóvão 
da Silva

24/07/1931 - 08/01/2019
Página 3



• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

• Matrícula 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2
Editor: Pr. Carlos Alberto Moraes
Assistente: Pr. Rômulo Weden Ribeiro
Expedição: Agnes Ayres F. Moraes
Projeto Gráfico: Pr. Alexandre Aquino
Diagramação: Roberto Shimabukuro
Impressão: Gráfica Spaço
Corresp. Redação: Caixa Postal 125
CEP 14300-000 - Batatais - SP
Telefones: (16) 3761-0749 / 99192-1440
E-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

Compromisso: Este periódico é BATISTA 
em governo e doutrina; é INDEPENDENTE 
em operação; é FUNDAMENTALISTA em 
posição e SEPARADO por convicção. 
Responsabilidades: Artigos assinados 
são de inteira responsabilidade de seus 
autores.
Vínculo:  Todos os articulistas e 
colaboradores são voluntários, sem 
qualquer vínculo de trabalho.

www.jornaldeapoio.com.br

E
X

P
E

D
IE

N
T

E

• Editorial | Carlos A. Moraes

Fevereiro de 2019 •
2 Editorial

e Opinião
A melhor maneira de subir a escada que conduz ao 
sucesso é pisando nos degraus das oportunidades.
(Ayn Rand)

Durante a minha pós gra-
duação em Missiologia no 
Centro Evangélico de Mis-

sões, ouvi a história de um pastor 
muito piedoso e fi el, que depois 
de um ano inteiro distribuindo 
folhetos e visitando o bairro da 
igreja e adjacências com vistas a 
agregar novos membros à igreja, 
não conseguiu uma só pessoa. 
Ao ser questi onado pelos líderes 
da igreja sobre o que fazer no 
ano seguinte, ele respondeu que 
redobraria os esforços fazendo 
o mesmo, do mesmo modo que 
havia feito no ano anterior. Esse 
pastor se enquadra no que disse 
Albert Einstein: “É insanidade 
realizar a mesma tarefa sempre 
da mesma maneira e esperar 
resultados diferentes”.

A insistência de muitas pes-
soas em ati vidades que não dão 
certo, deve-se à confusão que se 
faz entre insistência e persistên-
cia. Insistência é conti nuar reali-
zando a mesma tarefa a fi m de 
alcançar determinado objeti vo, 
sem inovar ou criar alternati vas. 
Persistência, por outro lado, é 
realizar a mesma tarefa, porém 
de maneiras diferentes, buscando 
formas alternati vas. Como afi rma 
o provérbio chinês, “A persistên-
cia realiza o impossível”.

A Bíblia nos ensina a perseve-
rar, pois a perseverança é a chave 
para o crescimento espiritual e 
o cumprimento da vontade de 
Deus. Perseverar, segundo a Bí-
blia, é persisti r, não desanimar e 
nem depender das circunstâncias, 
mas de Deus. Persisti r é caracte-
rísti ca de empreendedor. É tentar 
fazer de modo diferente, inovar.

Vivemos uma época de 
mudanças rápidas. Esta semana 
me enviaram um texto que faz 
pensar na rapidez das mudanças 
em nossos dias. O texto mostrava 
que nos últi mos dez anos, fi cou 
difí cil acompanhar a tecnologia. 
Apenas para mencionar algu-
mas dessas mudanças: A Netf lix 

O trabalho do missionário Jaime William Rose 
durou exatamente 40 anos no Brasil (1962-
2002). Foram quatro décadas impactantes no 

meio Bati sta Independente com a salvação de mi-
lhares de almas, consagração de dezenas de jovens 
para o ministério, implantação de igrejas, insti tuto 
bíblico, acampamentos, Promessa de Fé para Mis-
sões, programas radiofônicos, Missão Rocha Eterna 
do Brasil e, por últi mo, a Escola Bati sta Indepen-
dente em Ribeirão Preto, SP. Porém, o maior feito 

Cercados por uma moldura geográfi ca, histórica 
e cultural de isolamento, abandono e pobreza, 
milhões de pescadores artesanais e ribeiri-

nhos do Brasil se espalham pelas praias e por entre 
as encostas das ilhas e dos manguezais, margens 
de rios e igarapés. Um painel gigantesco no qual 
se combinam os tons acinzentados da desesperan-
ça, das múlti plas enfermidades sociais presentes 
na ausência de estruturas de saneamento básico, 
saúde e educação. Mais do que tudo, a ausência do 
conhecimento genuíno do CRISTO do Evangelho. É 
para esse cenário que o SENHOR tem dirigido os 
olhos da MEAP ao longo de mais de trinta anos.

Uma visão do Alto orienta os esforços de pionei-
ros e obreiros de campo, equipes de apoio e igrejas 
enviadoras, pastores e conselheiros, profi ssionais 
voluntários e equipes de curto prazo, parceiros 
mantenedores e guerreiros de oração - uma vasta 
rede de amigos que foi se expandindo e servindo 
como instrumento nas mãos do Supremo Arti sta 
que vai restaurando, com suti l delicadeza e per-
feição, a obra de Sua criação que o pecado um dia 
feriu e arruinou. Assim, aquela tela antes desco-
lorida e manchada, começa a receber as cores da 
multi forme graça de DEUS.

A arte de 
persistir

faliu as locadoras; O Google 
faliu as Páginas Amarelas e as 
enciclopédias; O WhatsApp está 
complicando as operadoras de 
telefonia; As mídias sociais estão 
complicando os veículos de co-
municação; A OLX acabou com os 
classifi cados de jornal; O e-mail 
complicou os Correios; A Nuvem 
complicou a vida dos pendrives; O 
Youtube complica as TVs; O Face-
book complicou a vida dos portais 
de conteúdo. 

Trazendo para a Igreja, 
como devemos olhar para essas 
tecnologias e rápidas mudanças 
no modo de fazer o que sempre 
se fez? Será que precisamos rein-
ventar alguma coisa em relação 
ao modo de ser igreja, ou isso 
seria heresia? Será que os nossos 
métodos de evangelização estão 
adequados à nossa época? E a 
forma de discipulado? Como te-
mos gerido e administrado nossas 
igrejas? As perguntas são muitas 
e a nossa obrigação é encontrar 
respostas adequadas.

Precisamos, como sempre, 
zelar pelo que é imutável, as 
doutrinas bíblicas, mas também 
entender que, a exemplo de Davi, 
temos que servir à nossa geração, 
segundo os desígnios de Deus 
(Atos 13.36), ou, como disse certo 
autor, “Se eu não falar à minha 
geração em uma linguagem que 
as pessoas me entendam, eu não 
estarei pregando o Evangelho”.

O grande desafi o que se 
apresenta para a liderança nas 
igrejas, é pensar em estratégias 
criati vas e alternati vas para rom-
per os obstáculos da comunicação 
da mensagem do Evangelho. Per-
sisti r é ter um ideal em mente e, 
mesmo que as coisas estejam di-
fí ceis, conti nuar lutando de forma 
criati va e resiliente para alcançar 
os objeti vos. O persistente não é 
meramente insistente. Quem per-
siste, inova, cria alternati vas para 
a solução dos problemas, aplana 
o caminho, e faz a roda girar.

Este jeito especial que tem o ETERNO, fez surgir 
aqui e ali dezenas de comunidades de discípulos e 
adoradores do Cordeiro com suas milhares histórias 
de transformação. Em um esforço de restauração da 
dignidade roubada, a população é socorrida em suas 
agudas carências.

A missão entre pescadores e ribeirinhos não é, 
como dirá a canção popular, um desenho numa folha 
qualquer, rabiscos fáceis que fazem surgir um sol 
amarelo. E jamais será, a caminhada missionária, 
uma estrada que não sabemos aonde vai dar.

As marcas da pintura da graça podem ser vistas 
em vários cantos no caminho que a MEAP tem feito 
no litoral de São Paulo, Paraná, Bahia, Piauí, Mara-
nhão, nos rios do Amapá, Pará, Amazonas. Todavia, 
muito há por se fazer.

Na certeza de que Aquele que começou a restau-
rar a Sua obra irá completa-la, louvamos a Deus por 
sua parti cipação e de outros amigos e parceiros que, 
com seus dons, talentos e recursos, labutam lado a 
lado conosco, neste ministério.

A fé comparti lhada vê e vai bem mais longe. Va-
mos juntos, em um esforço de fé e obediência, a 
várias mãos, trabalhar na restauração de uma grande 
aquarela que um dia, enfi m, não descolorirá.

Do Lado de Lá...
Pr. Amauri Vassão

Diretor e Mobilizador da MEAP

A era Jaime Rose de 
pregação

va os enfermos, os ausentes e os visitantes. Visitação 
foi um de seus principais ministérios juntamente com 
a pregação e ensino das Escrituras Sagradas. Príncipe 
dos Pregadores quando consideramos o conteúdo de 
seus sermões, sua vida pessoal e a unção do Espírito 
Santo de sobre a vida dele.  Um dos pregadores, 
dentre os bati stas independentes, mais requisitados 
para pregar conferências evangelísti cas e missioná-
rias no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui, ele era um 
pastor. Lá fora, ele era um evangelista que chegou 

do Pastor Jaime Rose 
não foi estrutural. Tal-
vez alguns pastores do 
nosso meio já tenham 
realizado obras mais 
suntuosas e em menos 
tempo que ele. O maior 
feito deste homem de 
Deus, enquanto este-
ve em nosso país, foi 
a sua liderança espi-
ritual. Neste quesito 
(principalmente neste 
quesito) Jaime Rose está fazendo muita falta. Hoje, 
ele se encontra nos Estados Unidos com a saúde 
debilitada, mas ainda cheio de amor para dar. 

O Pastor Jaime foi um líder consistente! Ele 
prati cava o que ensinava e era a mesma pessoa na 
igreja, em casa, no Brasil ou nos Estados Unidos. 
Metódico, ele contava com o apoio de sua esposa, 
Dona Nancy, para realizar a obra de Deus como pas-
tor e evangelista. Suas ovelhas sabiam exatamente 
quando encontrá-lo na igreja e o que ele estaria 
fazendo fora dela. Suas convicções não mudavam 
para agradar ou desagradar as pessoas, mas ele 
também sabia mudar de ideia quando reconhecia 
as suas falhas. Sua humildade era contagiante e 
constrangia até os críti cos quando tentavam falar 
mal dele. Ele nunca foi unanimidade, mas conseguia 
ser uma enorme bênção até para os discordantes 
de seus métodos e princípios de vida. 

O Pastor Jaime foi um pastor amoroso! Ele visita-

a pregar 50 conferências em 
um ano. Além da região de 
Ribeirão Preto, ele também 
foi importante e amado pelas 
igrejas em Goiânia. 

Muitas coisas mudaram 
em relação às igrejas desde 
que Jaime Rose foi embora do 
Brasil. Ele enfati zava a impor-
tância da fi delidade aos cul-
tos, da entrega dos dízimos e 
das ofertas missionárias, do 
testemunho cristão através 

das vesti mentas, do esti lo de vida e do evangelismo 
pessoal. Ele vivia buscando reavivamento espiritual e 
sempre ti nha alvos para a sua igreja. A nossa região 
ainda goza de muitos privilégios deixados por este 
missionário e adotados por jovens pastores como 
acampamentos, a reabertura do Insti tuto Bati sta 
Ebenézer e dezenas de netos espirituais que estão 
agora à frente das congregações.  

Apesar de sua trajetória fenomenal em nosso país, 
o Pastor Jaime Rose nunca parou para pensar sobre 
a sua importância em nosso meio. Para aqueles que 
gostavam de ver almas sendo salvas na maioria dos 
cultos, crentes visitando o altar debaixo de convic-
ção e lágrimas, acampamentos lotados e centelhas 
de avivamento espiritual por nossa região, devem 
estar senti ndo a falta dele também.  “... Eis que te-
nho observado que este que sempre passa por nós 
é um santo homem de Deus” (II Reis 4:9). Obrigado, 
Pastor Jaime! 

Nancy e Jaime Rose



Edgar Donato
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Tenho conversado com 
pastores venezuelanos, 
com missionários bra-

sileiros que lá atuam, e com 
lideranças aqui no Brasil que 
mantém laços estreitos com a 
Venezuela. Em conversa com 
o Pr. Douglas Alves Silva, da 
Igreja Bati sta Regular do Cal-
vário em Rio Branco RR, ele 
relatou que recentemente foi 
procurado por quatro pastores 
venezuelanos que se mostra-
vam dispostos a sair do país e 
vir para o Brasil devido à pre-
cariedade de recursos fi nan-
ceiros e a afl ição dos membros 
das suas igrejas causado pela 
falta de emprego.

Pr. Douglas relatou-me que 
esti mulou aqueles quatro pas-
tores a permanecerem dando 
suporte espiritual às suas res-
pecti vas congregações e, para 
isso, ele e sua igreja passaram 
a ofertar um valor mensal a 
fi m de ajudá-los no sustento 
das suas famílias. Iguais a estes 

Faleceu no dia 9 de ja-
neiro deste 2019, o Pr. 
José Cristóvão da Silva. O 

seu corpo foi velado na Igreja 
Bati sta Bíblica em Valparaiso, 
São Bernardo do Campo SP. 
O sepultamento aconteceu às 
16h da quarta-feira, dia nove 
de janeiro de 2019 no Cemité-
rio Jardim da Colina, em São 
Bernardo do Campo.

Pr. Cristóvão nasceu no 
dia 24 de julho de 1931. Era 
casado com Gracia Avena da 
Silva, com quem teve três fi -
lhos, Gerson Avena da Silva, 
Laís Avena da Silva e Tércio 
Avena da Silva. Na morte, dei-
xou, também, quatro netos e 
três bisnetos. 

José Cristóvão foi o fun-
dador da Igreja Bati sta Bíblica 
em Valparaíso, organizada no 
dia 21 de abril de 1961, como 
Igreja Bati sta Bíblica em Rudge 
Ramos, com 19 membros, oca-
sião em que foi consagrado ao 
ministério pastoral, sendo ain-
da seminarista. Liderou a Igreja 

Recentemente meu fi lho caçula falou: “Pai, aprendo as-
suntos de fí sica e equações de matemáti ca que nunca 
vou usar na vida.” Já as disciplinas espirituais são dadas 

para nosso uso imediato, por exemplo, a disciplina do SERVIÇO. 
Quando falamos em serviço, não me refi ro à prestação de 

serviço, geralmente pagamos quando alguém faz algo por nós. 
E se pagamos, exigimos qualidade, queremos o tal objeto ou 
serviço para atender a uma necessidade... Assim nos tornamos 
consumidores exigentes. A questão é que ao nos convertermos, 
alimentamos a mentalidade de consumidor, cliente da igreja, 
e não de alguém que se importa, se envolve, se compromete, 
com essa ati tude: “A igreja é minha família.”

O pensar em si mesmo, o meu interesse em primeiro lugar, 
o “cada um na sua e ninguém tem nada a ver com o outro” são 
pensamentos voltados para a indiferença e a autossufi ciência, os 
quais não combinam com o verdadeiro cristi anismo. São marcas 
fortes em nossa cultura atual, a busca do prazer (hedonismo), 
o individualismo e as superfi cialidade das relações humanas.  
Houve uma discussão forte entre os discípulos sobre quem seria 
o braço direito de Jesus, uma disputa por poder, posição. “Pois 
nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida em resgate por muitos.”  Mc 10.45. Como 
Jesus nos serviu? Ele não pensou nEle, Ele abriu mão da sua 
grandeza, do seu conforto, da sua posição elevada e decidiu 
se humilhar por nós. “Cristo desceu do céu e, sempre que seus 
discípulos alimentavam sonhos de prestí gio e poder, Ele os fazia 
lembrar que o maior é aquele que serve. A escada do poder sobe, a 
escada da graça desce” – Maravilhosa Graça, Philip Yancey p. 279.

Depois de nos amar tanto, depois de sofrer tanto até morrer 
em nosso lugar, depois de nos perdoar tanto, depois de nos 
dar tanta Esperança e Vida Eterna, senti do para viver, fomos 
convocados para servir.  Todo cristão foi chamado para servir a 
Deus e não para ser servido.  Antes da conversão, trabalhávamos 
para nossos interesses, você trabalha pra você, seu dinheiro, 
sua vida, sua carreira, seus negócios... Agora você trabalha 
para o Reino de Deus.  Há quatro convocações para o cristão 
(salvação, serviço, sofrimento e santi fi cação). 

O que foi feito por nós? Foi pago um alto preço na cruz, 
Ele veio para mudar o nosso coração egoísta, vaidoso, autos-
sufi ciente, interesseiro.

“Nós amamos, servimos e cuidamos dos outros porque 
esta é a conduta normal de pessoas cheias do Espírito de Deus. 
Somos cristãos. Cristo foi o servo maior. Não podemos deixar de 
servir porque o Espírito do Servo tem enchido nosso coração. 
Quando servimos, estamos sendo apenas quem naturalmente 
somos” – Steve Sjorgren. Somos templos ambulantes e estou 
servindo a Deus mesmo quando esti ver em casa a quilômetros 
do prédio da igreja ou no trabalho.  Não conseguimos fugir do 
Espírito Santo de Deus. “Tudo o que fi zerem, façam de todo o 
coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo 
que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, 
o Senhor que vocês estão servindo”. Cl 3.23-24.

A Igreja não é uma prestadora de serviço, mas uma geradora 
de oportunidades para nos treinar a fi m de servirmos ao Deus 
vivo e verdadeiro.  Não é empresa a serviço de consumidores. 
Igreja não é mais uma engrenagem do capitalismo em que se 
paga e se exige. “Embora a igreja tenha feito um bom trabalho 
treinando as pessoas para irem diretamente a Deus, tem falhado, 
e muito, em treinar pessoas para ministrarem umas às outras...” 
Extraído do livro:  Multi plicando a Liderança, Joel Comiskey. 

“A igreja não existe para servir você, você existe para servir 
à igreja”, conforme o querido pr. Allan Cuthbert. O Novo Testa-
mento deixa claro: É um privilégio servir “uns aos outros”. Paulo 
disse sobre Onésimo, antes ele era “inúti l”, agora era “úti l”. 
Amar uns aos outros, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos 
outros, acolher, socorrer, servir, orar...  Cabe aqui a frase dita por 
Marti nho Lutero, responsável pela Reforma Protestante no século 
XVI: “Nenhuma árvore produz para seu consumo próprio. Tudo 
quanto há na vontade de Deus se dá em favor dos outros. Somente 
Satanás e os homens sob a infl uência do Maligno é que buscam 
o proveito próprio”. (Marti nho Lutero – Reforma Protestante).

Deus nos criou relacionais...   Precisamos uns dos outros 
nas crises e nos bons momentos, às vezes nos senti mos sozi-
nhos, vacilamos, temos dúvidas profundas... Somos tentados a 
desanimar, a recuar, a desisti r, às vezes mal compreendidos, às 
vezes atacados, cometemos erros, machucamos pessoas, somos 
machucados... Mas fazemos parte de um mover restaurador 
de Deus e servir é terapêuti co.  “Aquele que me serve, meu pai 
o honrará.” Jo 12.26.

A verdadeira grandeza, a verdadeira liderança não é obtida 
obrigando os homens a nos servir, mas em nos entregarmos 
em serviço abnegado a eles." (J. Oswald Sanders)

Quem não 
serve, não 
serve!

durante 42 anos 
ininterruptos e 
foi  também, 
j u n t a m e n t e 
com outros pas-
tores, fundador 
e presidente da 
Junta Bati sta Bí-
blica do Estado 
de São Paulo e 
da Comunhão 
Batista Bíblica 
Nacional. Em 
ocasiões diver-
sas,  ocupou 
cargos nas duas 
enti dades.

escolas públi-
cas por mais 
de dois anos. 

Ao pedir a 
jubilação, de-
pois de 42 anos 
de atividades 
ministeriais, 
no dia 24 de 
julho de 2003, 
no dia em que 
c o m p l e tava 
72 anos de 
idade, Pr. Cris-
tóvão, disse 
que tomava 
tal decisão por 

quatro pastores, 
há dezenas de 
outros que es-
tão no limite de 
suas forças. Por 
isso, temos que 
fazer algo e eu 
acredito que a 
melhor solução 
é invadir a Vene-
zuela!

informação oriundas da Vene-
zuela, e por isso, vou divulgar 
aqui apenas as iniciais dos 
pastores e missionários que 
me deram informações, tanto 
brasileiros quanto venezuela-
nos: A.F., E.J., J.M., A.C., F.L. e 
J.S. Devido às informações que 
tenho, posso afi rmar que este 
é o momento oportuno para 
invadirmos a Venezuela.

COMO FAREMOS A IN-
VASÃO?

Claro que os moti vos que 
nos levam a invadir a Venezue-
la são totalmente diferentes 
dos EUA e demais países que 
apoiam a invasão armada. Nos-
sos interesses são outros. Nós 
queremos, verdadeiramente, 
libertar o povo venezuelano, 
não do Presidente Nicolás 
Maduro, mas da escravidão 
do pecado e de Satanás. 

Nossas armas são de cará-
ter espiritual, tendo a Palavra 
de Deus, o Evangelho, como 
foco principal. Por fonte in-
questi onável fomos informa-
dos que na Venezuela, tanto 
os pastores bati stas nacionais, 
quanto os missionários bra-
sileiros para lá enviados, são 
muito respeitados devido ao 
trabalho sério e eficaz que 
fazem em benefí cio do povo. 
Também sabemos que o cam-
po missionário venezuelano é 
altamente promissor, pois as 

pessoas querem ouvir a men-
sagem. O povo está aberto 
para o Evangelho, havendo 
possibilidade de acontecer 
um avivamento no país. Em 
meio à crise, os crentes estão 
sendo fortalecidos e as igrejas 
purifi cadas. O evangelho pros-
pera. De um pastor venezue-
lana ouvi uma frase que traz 
grande alento e aumenta a 
nossa expectati va acerca do 
trabalho missionário naque-
le país irmão: “Na Venezuela 
hoje, tudo está muito difí cil, 
mas esta é exatamente a con-
dição para o milagre, para que 
Deus realize o impossível aos 
olhos humanos”.

A nossa sugestão é que, 
para essa invasão, possamos 
levar igrejas e irmãos a apoia-
rem de forma irrestrita o sus-
tento de missionários brasi-
leiros enviados daqui para lá, 
mas também, através destes 
missionários, apoiar os pas-
tores venezuelanos com ora-
ção e ajuda fi nanceira. Para 
saber mais entre em contato 
comigo.

A AMI está com uma fa-
mília se preparando e levan-
tando sustento para ir para a 
Venezuela. Trata-se do missio-
nário Alexandre Vicente Fer-
reira com a esposa Aline e os 
fi lhos, Anelise e Arthur. Orem 
por eles, pois farão parte desta 
invasão à Venezuela.

Vamos invadir a Venezuela!

Morreu, aos 88 anos, 
Pr. José Cristóvão da Silva

ao pastorado, e, no dia 17 de 
novembro de 2006, a Igreja o 
consagrou ao ministério pas-
toral.

Com forte visão missio-
nária e dedicação à planta-
ção de novas igrejas, a I.B.B. 
de Valparaiso, quando ainda 
era denominada Rudge Ra-
mos, deu início a várias novas 
congregações a parti r de 1968 
nas cidades de, Santo André, 
Diadema, Francisco Morato, 
Paraguaçu Paulista, todas estas 
no Estado de São Paulo, e Cân-
dido Mendes, no Maranhão. 
Atualmente, a Igreja sustenta 
integralmente três pastores 
e um obreiro, coopera com a 
obra missionária nas regiões 
Norte, Nordeste, Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste, parti cipando 
do sustento ministerial de 19 
missionários. Também atua no 
exterior, cooperando com mis-
sionários no Peru e Portugal. 
No âmbito da estrutura Bati sta 
Bíblica, contribui com a ma-
nutenção de três insti tuições.

Durante os 50 anos de 
existência da Igreja, quatro 
templos foram construídos. 
Porém, a mudança do terceiro 
para o atual foi bastante trau-
máti ca, visto que o terceiro 
templo foi desapropriado pela 
Companhia do Metropolitano 
de São Paulo para a constru-
ção da Avenida Lions, em São 
Bernardo do Campo SP, o que 
levou a Igreja a se reunir em 

estar com a saúde já um tan-
to debilitada. Na sua saída, foi 
sucedido pelo Pr. Paulo César 
Lopes, seu então auxiliar. 

Posteriormente, com a sa-
ída do Pr. Paulo César, a igreja 
deu posse na sua liderança, 
ao então vice presidente, Dr. 
Paulo Guedes Soares, no dia 
24 de julho de 2005. Depois 
de dirigir a Igreja por um ano 
e meio, Dr. Paulo foi convidado 

Enquanto escrevo este tex-
to, o salário mínimo naquele 
país equivale a R$ 36.00 (trin-
ta e seis reais). Estou dizendo 
“enquanto escrevo este tex-
to”, porque quando o mesmo 
for publicado daqui a alguns 
dias esse valor já pode estar 
alterado devido à velocidade 
da infl ação na economia vene-
zuelana. Só para dar uma ideia 
do poder aquisiti vo desse sa-
lário mínimo de 36 reais, uma 
cartela de ovos está custando 
25 reais! 

Fazendo uma média de-
pois de conversar com vários 
pastores e missionários vene-
zuelanos, chegamos à con-
clusão que, para manter um 
pastor em suas ati vidades na 
Venezuela para que ele possa 
cuidar minimamente de sua 
família, será necessário pelo 
menos R$ 400,00 (quatrocen-
tos reais). 

Por ser necessário, preciso 
manter em sigilo as fontes de 
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O missionário Rafael, se 
preparando para ser enviado 
ao Japão continua visitando 

A família missionária Ro-
zenildo, Ivanilde, Ana Jane, 
Ana Lydia, Anna Bethany, 
John Benjamin, Josh Benny, 
da Missão Batista Regular 
Paulo de Tarso trabalhando 
em Normandia RR, inicia-
ram 2019 a pleno vapor. Pr. 
Rozenildo disse que “Apesar 
das lutas e difi culdades que 
o ministério proporciona, 
Deus usa para fortalecer, fa-

No dia seis de 
janeiro de 2018 
teve início a Con-
gregação Batista 
Fundamentalista 
em São Vicente 
do Seridó que fi ca 
à distância de 11 
km da Igreja Ba-
tista Bíblica em 

Deus tem sido gracioso 
e tem permiti do que muitas 
portas sejam abertas para o 
avanço do Ministério Rocha 
Eterna no Paraná através do 
missionário Bruno Santos. 
Atualmente ele tem traba-
lhado no desenvolvimento 
do projeto Renascer, e seu 
objeti vo principal é alcançar 
os internos da Colônia Penal 
Agrícola do Paraná com as 
boas novas do evangelho, 
bem como oferecer aulas di-
versas e alguns cursos livres. 
O projeto já foi encaminhado 
à assistente social da unidade 
para apreciação. Bruno tem 
trabalhado, também, nas 
revisões do Insti tuto Bíblico 
Prisional a fi m de implantar o 

Em 2011, Pr. Albertino 
Silva e sua esposa Elaine fi-
zeram um trabalho de sonda-
gem para plantação de uma 
Igreja Batista no Paraguai. 
Em 2012 mudaram-se para 
lá e iniciaram os trabalhos. 
Em 2016, no segundo semes-
tre, deixou a obra e assumiu 

Depois de um período 
nos Estados Unidos, após 
a morte de seu pai, o mis-
sionário John Harmon Jr re-
tornou ao Brasil em meados 
de dezembro de 2018. Pr. 
John conti nua seu minis-
tério com o Evangelismo 
Explosivo no Brasil e agora 
também está coordenando 
o Seminário Bíblico em Ara-

A Igreja Bati sta Indepen-
dente de São Bernardo do 
Campo SP, comemorando o 
décimo ano desde o início do 
trabalho, realizou conferências 
nos dias 2 e 3 deste fevereiro. 
No sábado, dia 2, foi uma noi-
te especial com a realização 
do culto de envio do Pr. Silval 
de Souza e sua família para o 
campo missionário em Poços 
de Caldas MG. Para o culto de 
envio, o pregador convidado 
foi o Pr. Rômulo Weden Ribeiro 
do TBM de Ribeirão Preto SP. 

No domingo, dia 3, o Pr. 
Silval foi o pregador de manhã 

O trabalho em Rancagua, 
Chile, liderado pelo missio-
nário Pr. Jomar P. de Souza, 
avançou bastante em 2018. 
Em outubro o trabalho com-
pletou sete anos e os irmãos 
estão crescendo e amadure-
cendo. No dia 30 de outubro 
a Igreja recebeu o irmão Bruno 
Lanham e sua esposa Gabrie-
la. Bruno liderará a igreja, no 
período em que o Pr. Jomar 
virá para o Brasil prestar rela-
tórios. Em novembro, Jomar 
recebeu diversas visitas do 

As emoções talvez sejam o leme do navio, mas a mente é 
que deve pilotar; e a carta marítima a ser seguida é a 
verdade revelada por Deus. (John Owen)

Culto de envio no 
aniversário

e à noite. Por vários anos Pr. 
Silval atuou na equipe pastoral 
do TBM em Goiânia GO com 
Pr. Rômulo. O missionário 
sendo enviado pela IBI em 
São Bernardo do Campo, da 
qual é membro, através da 
AMI - Associação Missionária 
Independente. Ele já se mu-
dou para Poços de Caldas e 
estará viajando para levantar 
sustento. Na foto, a imposi-
ção de mãos pelos pastores 
Tomé Lopes, Antonio Pupin, 
Rômulo Ribeiro e Geraldo 
Pupin. Para contatos: (35) 
9250-9994.

Brasil: Sidney e Kethelin, da 
Igreja Bati sta Rio Pequeno, São 
Paulo SP Daiana e Maria Te-
resa, da Igreja Bati sta em Vila 
Progresso, Guarulhos SP, Lian-
dro, Chrisciane, e René, todos 
da Igreja Bati sta em Dom Pe-
dro, Manaus AM. Conti nuem 
orando pelo Pr. Jomar e sua 
esposa Regiane e os fi lhos Davi 
e Ester Sofi a. Para contatos 
WhatsApp: +56972538907 e 
+56967427002, e-mail: pas-
tor_jomar@yahoo.com.br e 
pastorjomar123@gmail.com.

Rancagua, Chile

missionárias no Brasil. Em 
Araçatuba, parti cipou de um 
encontro de pastores e líderes 
na missão BGFM - Brazil Gos-
pel Fellowship Mission, que 
foram conhecer o trabalho 
do seminário. Orem pelo Pr. 
John Harmon Jr, sua esposa 
Léia e o fi lho Guilherme. Con-
tatos: e-mail: ministryjlh@
gmail.com, telefone (+55) 11 
96122-3145.

John Harmon Jr

Villarrica, Paraguai

aqui no Brasil, a Igreja Batis-
ta do Gaivota em Itanhaém 
SP, e sempre dando apoio 
aos líderes que ficaram di-
rigindo o trabalho iniciado 
no Paraguai. Neste início de 
2019, no dia 19 de janeiro, 
Pr. Albertino e Elaine volta-
ram ao Paraguai para fazer 

a consagração do obreiro, 
pastor Genaro Moreno, ca-
sado com Mirta Cuevas. As-
sim, consolidou-se o projeto 
missionário em Villarrica - 
Melgarejo, Departamento 
de Guairá, Paraguai. Foram 
exatos seis anos desde o iní-
cio da Comunidad Cristiana 

Batista Redención, una igle-
sia para la Gloria de Dios! Pr. 
Albertino voltou sentindo-se 
realizado para dar continui-
dade ao seu ministério à 
frente da igreja do Gaivota, 
agora participando, também, 
do soerguimento da Segunda 
Igreja Batista em Peruíbe SP.

zer crescer e amadurecer na 
fé os que servem ao Senhor”. 
No fi nal de novembro de 2018 
foi reiniciado o trabalho na 
construção do prédio da igreja 
e o salão principal, na parte 
interna, foi todo rebocado e 
feito o contra piso. A necessi-
dade agora é aprontar um dos 
quatro banheiros para poder 
usar o local. Conti nuem oran-
do por este ministério.

é filha da Igreja Batista Bíbli-
ca de Cubati, sob a liderança 
do missionário Pr. Marco An-
tonio, na foto com a esposa 
Ione e os filhos Matheus e 
Mariana. O missionário já 
está iniciando novo trabalho 
em Cidade de Pedra Lavrada 
no Seridó Paraibano.

Normandia RR Cubati PB

sistema na Igreja Bati sta Re-
gular Nova Esperança, no Pi-
nheirinho, fazendo com que o 
mesmo seja mais efi ciente em 
ati ngir as unidades prisionais 
de Piraquara e Curiti ba. Con-
ti nuem orando e apoiando o 
ministério do Bruno Santos, 
missionário da Rocha Eterna. 
Contatos pelo WhatsApp: +55 
41 9983-7042.

A congregação Batista 
Bíblica em Itacarambi, fruto 
do impacto missionário fei-
to pela Missão Campo Norte 
em conjunto com a Primei-
ra Igreja Batista Bíblica de 
Jd. São Pedro Itapecerica da 
Serra, igreja enviadora presi-
dida pelo Pr José Reginaldo, 
hoje a congregação tem como 
líder o pastor Carlos Prates, 
que teve sua ordenação no dia 
01/12/2018. O pastor Carlos 
Prates tem trabalhado com 
adolescentes em um projeto 
chamado Guarda Mirim que 

visa ajudá-los, pois moram em 
uma área de risco, o pastor 
trabalha em conjunto co a 
assistência social e conselho 
tutelar da cidade, Deus tem 
abençoado o trabalho que 
tem se desenvolvido muito 
bem, para Gloria de Deus. 

A congregação tem uma 
frequência de 50 pessoas em 
seu cultos. Orem por esse 
trabalho, pois há muito a ser 
feito, e tudo para a honra e 
glória de Deus. Para entrar em 
contato e-mail: carlosprates@
terra.com.br.

Ordenação Pastoral

Missionário Bruno 
Santos

igrejas principalmente nos 
estados do Nordeste do 
Brasil. Entre muitos contatos 

Inaldo. Parque dos Coquei-
ros, Pr Elmano, e Santa Cata-
rina, Pr Walter; Igreja Bíblica 
de Pajuçara, Pr Marcos Joel. A 
previsão é sair para o campo 
no final de 2019 ou no co-
meço de 2020. Já estão com 
33% do sustento mensal. Para 
uma família de três pessoas 
viver basicamente, é neces-
sário cerca de R$ 9.000,00.  
Na foto, da esquerda para a 
direita: Celisângela, Nilson 
e Zilneide (casal), Débora 
e Alexandre (casal), Lídia, 
Misael e Rafael (família de 
missionários).

Família Vieira rumo ao Japão

çatuba SP. As aulas terão início 
dia 18 de fevereiro. Após seu 
retorno, parti cipou do CIMA 
- Congresso Internacional de 
Missões nas Américas, cujo 
objeti vo é desafi ar pessoas a 
um comprometi mento maior 
com Deus e sua missão. John 
ministrou sobre Evangelismo 
Pessoal e teve a oportunida-
de de reencontrar colegas que 
representam várias agencias 

feitos com pastores, lideran-
ças e igrejas, ele citou: Nova 
Parnamirim, cuidada pelo Pr 

Cubati PB. Em um ano, de 
janeiro de 2018 a janeiro de 
2019, muitas almas foram 
ganhas, batismos realizados 
e até o casamento de Odair 
e Silvânia celebrado. Agora 
o local de culto está pronto, 
na fase de acabamento para 
inauguração. Essa nova igreja 
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Cresce a cada dia o tra-
balho de plantação da igreja 
em Machali, Chile, através 
da família Oliveira, inclusive 
na sua visão missionária. Re-
centemente, neste início de 
ano, a igreja recebeu a visita 
no irmão Matí as e sua esposa 
Cris (Ele, argenti no ela, ameri-
cana), que fez a exposição de 
seu projeto missionário.  Esta-
rão começando um centro de 

Agradecemos a Deus por 
mais uma conferência realizada 
na aldeia Ikolen dos dias 24-27 
de Janeiro. Também ti vemos 
uma excelente conferência na 
Aldeia Ikolen. Tivemos a pre-
sença de irmãos das seguintes 
etnias: Oromon, Oroaram, Oro-
nao, Oroeo, Makurap, Kanoe, 
Pareci, Zoró, Arara, Surui, Cin-
ta Larga, Brasileiros, Alemães, 
em um total aproximado de 
500 pessoas. Gostaria de Pe-

No fi nal de janeiro a mis-
sionária Rosângela S. Feitosa 
participou, juntamente com 
sua irmã Debora, Tita e Iveth 
de uma EBF na casa de Tita com 
crianças do bairro onde mora. 
As crianças aprenderam cânti -
cos, versículo e responderam 
perguntas da história. Também 
está programado o Clube Bí-
blico com início dia 9 de feve-
reiro. No dia 31 de Janeiro a 
Sociedade Feminina teve uma 

Já atuando em São Pau-
lo, o missionário Pr. Ricar-
do M. de Brito, do Projeto 
“Luz para o Oriente”, está se 
ambientando nas atividades 
diárias, mas ainda tendo que 
levantar sustento em visitas 
às igrejas. No momento, de-
vido às mudança de Goiânia 
para São Paulo, teve gastos 
extras que chegam a seis mil 
reais. No período de 25 a 27 
de janeiro, Pr. Ricardo esteve 
em Fortaleza CE, participan-
do da Conferencia Missio-
nária na Igreja Batista Fun-
damentalista, liderada pelo 
Pr. José Nogueira, falando 
sobre a evangelização dos 
Povos Árabes e Muçulmanos. 
Orem pelo Pr. Ricardo, sua 
esposa, Daniela e pelo Ri-
cardo Filho. Convidem para 
apresentar seu projeto: (17) 
98811-5780.

Há poucos meses desde 
a chegada a Benjamim Cons-
tant-AM, e o casal Heron e 
Ana Paula, ainda no período 
de adaptação, está deslum-
brado com as grandes opor-
tunidades para servir. Estão 
convivendo com povos me-
nos evangelizados do Brasil, 
indígenas e ribeirinhos. Estão 
começando a mapear a região 
e, recentemente em uma das 
pesquisas fez amizade com um 

Um abençoado hino que toca profundamente o meu 
coração diz no refrão: “Fiel foste, pois eu vi Cristo em 
ti ,” Há alguns anos nosso coral entoou este hino numa 

conferência e até hoje eu me lembro de ter visto lágrimas 
escorrendo pela face de algumas pessoas que parti cipavam 
daquele culto ao Senhor. 

Recordo-me que, naquele dia, ao cantar este hino eu 
pedi ao Senhor que este fosse um propósito em minha vida. 
Não só falar de Cristo, mas viver Cristo. Tenho aprendido que 
mostrar Cristo em nossa vida é caminhar com Ele, estar em 
comunhão, buscando ser coerente com a Palavra de Deus 
e não abrindo mão de seus valiosos princípios.

Jesus é a fonte, rios de água viva fl uirão do nosso interior, 
brilhando sua luz em nós. É buscando o Senhor todos os dias, 
que nossa alma será curada, e nossos olhos terão seu brilho!

A restauração, o perdão, é um caminho a ser percorrido 
com os olhos constantemente no Senhor. É um processo 
muitas vezes dolorido, difí cil e de luta constante com o 
nosso eu e as investi das na mente lançadas por Satanás. 
É um processo, mas vale a pena cada dia de esforço, cada 
dia que você escolhe falar e ouvir Jesus.

Temos muitos hábitos em nosso dia a dia que mal sabe-
mos por que os adquirimos e para que servem. Herança de 
nossos avós, nossos pais, e que nos permiti mos conti nuar 
a prati cá-los. Mas há hábitos saudáveis e necessários à 
nossa vida diária que cooperam para nossa saúde. Assim 
também nossa vida espiritual necessita de bons hábitos 
para crescer e ser benção.

Se tomarmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo veremos 
como em Lucas 22:39 a expressão” como de costume”, 
referindo-se à oração, ou em Lucas 4:16 “segundo o seu 
costume”, mencionando a frequência à sinagoga. O minis-
tério de Cristo na terra começou com oração (...e estando 
Ele a orar” Luc. 3:21) e terminou com oração (“Pai, nas tuas 
mãos entrego o meu Espírito” Luc. 23:46)

Em Daniel 6: 10 nos fala da vida de oração de Daniel 3 
vezes ao dia com as janelas abertas e voltado para Jerusalém, 
“como costumava fazer”, embora aquele hábito pudesse 
custar-lhe a vida, ele não o abandonou.  Spurgeon diz: “A 
fé de Daniel não era resultado de uma paixão, mas o fruto 
de princípios fi rmemente enraizados.”

Em Atos 3:1 e também em Atos 10:9 menciona Pedro 
indo com João para o Templo” para a oração da hora nona 
“e “subindo ao eirado para a oração da hora sexta”. 

Lendo a biografi a de alguns servos de Deus nos séculos 
passados encontramos a razão de serem tão poderosamente 
usados por Deus. Muitos destes intercessores marcaram a 
história que conti nua sendo escrita ainda hoje por joelhos que 
se dobram, por aqueles que creem, se humilham diante do 
Senhor, e nunca abrem mão dos princípios estabelecidos na Sua 
Palavra. No livro de John Piper “O sorriso escondido de Deus” 
vemos os frutos das afl ições nas vidas de John Bunyan (prisão), 
David Brainerd (tuberculose) e William Cowper (depressão) 
muitos desconhecidos por nós, mas conhecidos no céu por 
seus jejuns, orações, súplicas e ações de graça. Intercessores 
que clamam aos céus, para que Deus interfi ra na história, 
trazendo Sua glória, Sua justi ça, Sua paz, Sua vontade.

Uma vida coerente com a Palavra de Deus, o caminhar 
com Jesus, requer buscar ao Senhor, nunca abrir mão dos 
valiosos princípios Bíblicos, porque eles nos levam a viver 
como Jesus.  Deus transforma o impensável em um instru-
mento em suas mãos, para trazer as respostas das orações 
colocadas diante dele.

A vaidade nos isola do mundo real, nos transportando 
ao mundo do egoísmo, nos tornando insensíveis à dor, e à 
necessidade das pessoas. Ela se inicia bem devagar, avançan-
do aos poucos quando a alimentamos com nossas moti va-
ções erradas, tornando-se um hábito nocivo acreditar que, 
porque oramos, demonstramos piedade.  Lembre-se: Jesus 
se afastava para orar.” Tendo se levantado alta madrugada, 
saiu, foi para um lugar deserto e ali orava.” Marcos 1:35

Enquanto é tempo, precisamos nos arrepender e nos 
humilhar diante do Senhor, realinhando nossa vida a Cruz, 
sem qualquer traço de orgulho. Recusar-se a mudar é deixar 
de ser benção para aqueles que deveriam ver Cristo em 
nós. Pense nisso.

Você nunca consegue se antecipar a Deus, 
Ele sempre está lá no princípio.
(John Stott)

Hábitos que 
edi� cam

“Deus, que sabe que você passaria por tribulações 
te fortaleceu pra passar por elas. Não sem dor, 

mas sem manchas.” C. S. Lewis

Machali, Chile

reabilitação em um local que 
fi ca a três horas de Machali, ao 
sul. Tiveram, também a visita 
de René, membro da IBDP de 
Manaus AM, igreja enviadora 
do missionário, e professor de 
español (Mestre em letras). 
Ele esteve ajudando Valtair e 
esposa com a gramáti ca es-
panhola. Nas fotos, culto de 
oração na quarta feira e culto 
de domingo à noite.

Adilton Campos
dir oração e desafi ar Igrejas 
e irmãos a investi rem na vida 
de uma família indígena que 
foi estudar no Insti tuto Bíblico 
Peniel da Missão Novas Tribos 
do Brasil em Jacuti nga MG. Eles 
são da Etnia Zoró do MT. Mau-
rício, Nayra, Mayra, Mayke e 
Maykiely. Orem por eles pela 
adaptação deles na escola. A 
Nayra tem difi culdade com o 
português. Também eles pre-
cisam de mantenedores.

Maputo, Moçambique
programação excelente, com 
apoio da irmã Maria Amorim, 
palestrante. Em janeiro, Rosân-
gela recebeu a visita dos missio-
nários Rubenita, Arnie e Joana, 
e no fi nal do mês chegou a sua 
irmã Debora para uma visita 
de vinte dias. Orem pelo tra-
balho em Moçambique e façam 
contato com a missionária pelo 
WhatsApp: + 258 84 614 3334, 
e-mail: missrosangelafeitosa@
gmail.com.

Benjamin Constant AM

funcionário público do IDAM 
e conseguiu um documento 
com a localização de todas as 
comunidades ribeirinhas exis-
tentes em um raio de 75 km 
em linha reta o que representa 
cerca de 12 horas de barco até 
a comunidade limite mapeada. 
Com base nesse documento, 
serão realizadas algumas in-
terações e entrevistas com 
irmãos, pastores, missioná-
rios de outras igrejas e tentar 

descobrir quantas possui igreja 
e trabalhos missionários, esta-
belecendo assim prioridade e 
tornando o trabalho mais efi -
ciente na proclamação da Pa-
lavra de Deus. Heron conti nua 
servindo, também, através da 
aviação missionária, e ministé-
rio infanti l. A próxima etapa 
será conseguir o laboratório 
para a Ana Paula trabalhar 
com próteses. Na foto, uma 
EBF da igreja

São Paulo 
SP

O ano de 2018 para o mis-
sionário Pr. Marcus Vinícius, 
foi de intenso tratamento de 
saúde. A sua recuperação após 
ter feito duas cirurgias na co-
luna foi bem e no momento 
está com perda de forças nos 
membros superiores e movi-
mentação involuntária. Mas 
houve melhoras nas dores por 
conta da coluna cervical. Para 

este novo ano os planos são de 
avançar na evangelização e im-
plantação da igreja em Farrou-
pilha RS. O apoio recebido dos 
irmão do Tabernáculo Bati sta 
Fundamental em Caxias do Sul, 
sob a liderança do Pr. Odir San-
tana, tem sido decisivo para 
a conti nuidade deste projeto 
durante a enfermidade. Orem 
por Farroupilha e por todas 

as cidades da Serra Gaúcha 
para que Deus salve almas 
ali. Orem e apoiem o missio-
nário Pr. Marcus Vinícius que 
tem apenas 55% do sustento 
necessário. Orações pela es-
posa Ana Carolina, e pelos 
fi lhos, Marcus Benjamin e 
Mathias Vinicius. Contatos 
pelo WhatsApp (54) 98138-
1748.

Farroupilha RS
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Visão
Panorâmica

Pr. Cleyton, juntamen-
te com sua esposa 
Keury-Lene Lima Pi-

nheiro Maciel e os fi lhos 
Davi Natanael Lima Maciel 
(16), Kêmily Rute Lima Ma-
ciel (14) e Daniel Lima Ma-
ciel (10), são missionários 
enviados pela Igreja Bati sta 
Boas Novas de Guaíra SP li-
derada pelo Pr. Clodoaldo 
Basílio, através do MCG - 
Ministério Cristão Global, 
com sede em Casa Nova BA 
e sob a presidência do Pr. 
Reginaldo Braga. 

O MCG é uma agência 
missionária genuinamente 
brasileira. Nasceu como fru-
to da parceria entre igrejas 
bati stas regulares do Vale 
do São Francisco e Oeste 
da Bahia. Posteriormente, 
recebeu a adesão de igrejas 
da região do Cariri CE, Rio 
Grande do Norte, Souza PB, 
Distrito Federal e diversas 
cidades de São Paulo. 

A princípio o MCG ti nha 
como alvo a realização de 
treinamentos de obreiros 
através de cursos intensi-
vos em regiões com difi -
culdades para o preparo de 
obreiros. Realizou, através 
de voluntários, trabalhos 
em países da África, na Ve-
nezuela, na Colômbia e no 
Brasil. Mais recentemente 
decidiu adotar o primeiro 
projeto missionário para 
plantação de uma igreja: 
O Projeto Ribeirão Preto, 
tendo como líder o Pr. Cley-
ton Maciel. 

Em relato à nossa reda-
ção, Pr. Cleyton disse que 
quando o Senhor começou 
a incomodá-lo com relação 
a um ministério em Ribei-
rão Preto, a princípio ele 
ficou relutante, pensan-
do nos planos pessoais e 
ministeriais. Até que, em 
janeiro de 2018, o Senhor 
removeu a relutância e, de-
pois de comparti lhar com a 
família e pedir conselho a 
outros pastores, foi o mo-
mento de comparti lhar com 

Logo que saiu da prova, o rapaz já se mostrava abatido. O gabarito preliminar 
apontava que o resultado não seria suficiente para sua aprovação, mesmo 
que, ao longo do ano, seu desempenho havia sido o melhor possível. Seu 

nome sempre figurava na lista dos melhores alunos e todos davam como certo 
seu sucesso. Mas, a realidade não casou com a expectativa, e foi grande a tristeza.

Para ajudá-lo, resolvi contar-lhe minha história. Algo que tinha experimentado 
na juventude. Depois de um ano de grande esforço, fiz o vestibular e fiquei aguar-
dando ansiosamente pelo resultado. Tinha orado bastante, pedindo a bênção do 
SENHOR. Eu queria muito cursar psicologia, porque tinha desejo de ajudar pessoas. 
À época, eu achava que esse era o melhor instrumento, que me tornaria apto a 
tratar pessoas com problemas na alma.

As provas foram difíceis e a concorrência assustadora, mas, até onde eu podia 
conferir, estava indo bem. E assim segui até o dia da última prova: português 
e inglês. Esse era o ‘x’ da questão. Como se diz popularmente, “português nós 
sabe”, mas o inglês era outro bicho. Minha primeira aula dessa língua, que jamais 
esquecerei, fora no primeiro ano do ensino médio que, à época, era chamado 
segundo grau. Foi numa pequena escola pública no interior, mas a professora era 
ótima: conseguiu a proeza de nos manter o ano inteiro estudando o verbo ‘To Be’ 
e os famosos auxiliares interrogativos e negativos ‘do’, ‘does’ e ‘did’. O segundo 
ano não foi muito diferente. No terceiro, às vésperas do vestibular, tive aulas mais 
avançadas, mas já em ritmo de cursinho, e o inglês era dado como aulas extras em 
alguns sábados, pois não havia professor para os horários regulares.

A situação era crítica, mas tinha uma luz no fim do túnel. Considerando meu 
desempenho nas provas anteriores, eu só precisava acertar uma questão e conse-
guiria a vaga. Quando peguei o caderno de prova aconteceu um milagre: o inglês 
se transformou em grego. Ou seja, eu não entendia nada. Quanto mais eu olhava, 
mais feio o bicho ficava. Mas eu tinha uma carta na manga: apelar ao velho teore-
ma do ‘chutágoras’. Nem precisava fazer um gol, só acertar na trave. O problema 
é que eu sequer via a trave! Agora o problema era duplo: ignorância e cegueira!

Sai da prova perseguido pela assombração do zero, mas me agarrando a duas 
possibilidades: um chute cego, mas certeiro, ou a anulação de pelo menos uma 
questão. Desse modo, como disse o apóstolo Paulo, eu seria “salvo como que 
pelo fogo”.

O dia de juízo chegou. Estava ansioso. Com o rádio de pilha grudado ao ouvido, 
fui para o quarto e fiquei escutando a lista dos aprovados, nome por nome. Logo, 
ouvi nomes de alguns colegas que foram aprovados, enquanto esperava minha 
vez. Porém, dessa vez, a minha vez não chegou. Acontecera o pior: eu havia mes-
mo zerado na prova de inglês e, excepcionalmente, nenhuma questão havia sido 
anulada. Eu estava fora da corrida e profundamente decepcionado.

Era difícil imaginar que todo meu esforço não fora recompensado com a bênção 
da aprovação. Afinal, eu era um jovem que servia ao SENHOR, iria louvá-Lo se Ele 
me tivesse abençoado. Eu não entendi nada. A pessoa que buscava uma profis-
são para servir a Deus e aos outros não foi classificado. Enquanto alguns colegas, 
que iriam comemorar a vitória com embriaguez, haviam sido bem sucedidos. Na 
minha cabeça jovem, a conta não fechava. Foi realmente um desafio enfrentar 
aquela realidade.

Realmente a conta não fechava porque tinha uma parcela faltando: Deus queria 
dar outro rumo à minha vida. Assim, dentro de dois anos, e já fazendo outro curso 
superior, Deus me “arrastou” para o seminário, onde vivi alguns dos melhores anos 
da minha vida. Foi uma mudança inesperada e maravilhosa. Meu coração e mente 
se voltaram para o estudo das Escrituras com todo prazer e força. 

Dentro de pouco tempo, até o monstro do inglês deixou de me assustar. O livro 
texto de teologia tinha que ser lido nessa bendita língua, e eu não tinha opção. 
Deus me ajudou a vencer o desafio do inglês e eu fui além do verbo “to be”. Quem 
diria! Com a vantagem do tempo passado, pude entender que Deus me queria 
ajudando pessoas, mas não do modo que eu pensava. Ele iria me capacitar com 
o único instrumento capaz de alcançar e restaurar a alma humana: a Sua Palavra. 
No lugar de um consultório, Deus me deu um púlpito; no lugar de metodologias 
humanas, Deus me deu Sua revelação infalível. O que Deus tinha para mim era 
muito maior do que eu poderia sequer imaginar, e eu não trocaria por todas as 
graduações seculares desse mundo.

Quanto ao rapaz do início da história, devo dizer que Deus também tinha outros 
planos para ele. Conseguiu ingressar no curso desejado, mas em condições muito 
melhores do que antes. O SENHOR tinha planos, que no momento da tristeza 
não podiam ser percebidos. Conto esse testemunho para ajudar a muitos jovens 
crentes que talvez estejam tristes e abatidos com o resultado do ENEM. Se for o 
seu caso, não se desespere. Deus está no controle.

Depois de anos no cativeiro, os judeus também pensavam que Deus havia es-
quecido Suas promessas. Mas, o SENHOR tinha determinado o tempo certo para 
cumprir Sua Palavra. O que Deus diz por meio do profeta Jeremias faz todo sentido: 
“Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos 
de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais”.

Quando nosso desejo combina com a vontade de Deus, devemos descansar no 
SENHOR. No tempo certo e do modo certo Ele vai nos dar “o fim que desejamos”.

Deus está no Trono, Nós estamos aos Seus pés, 
entre nós e Ele apenas a distância de um joelho.
(Jim Elliot)

Por que, não, senhor?
“Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o 

Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fi m que 
desejais.” (Jeremias 29.11). 

a igreja que pastoreava em 
Guaíra.

O culto de envio da 
Família Maciel aconteceu 
como parte da programa-
ção da conferencia missio-
nária da Igreja Bati sta Boas 
Novas em Guaíra, nos dias 
30 de novembro a 02 de 
dezembro. Em seguida, no 
dia 12 de janeiro de 2019, 
foi realizado o culto inau-
gural da nova igreja em 
Ribeirão Preto situada na 
Rua Capitão Pereira Lago, 
18 na Vila Tibério, tendo 
como pregador Clodoaldo 
Basílio, pastor da igreja 
enviadora. Para o culto 
de inauguração compare-
ceram diversos pastores 
e cerca de 150 irmãos de 
igrejas de Ribeirão e região, 
além de muitas crianças.

O SEMINÁRIO
De acordo com 

o pastor Cleyton, 
os pastores bati stas 
regulares há muito 
sonhavam com um 
seminário em Ri-
beirão Preto e, por 
isso, juntamente 
com a plantação da 
igreja deverá acon-
tecer, também, a 
transferência do 
SETELIP - Seminá-
rio Teológico de 
Líderes e Pastores, 
que tem sede em 
Guaíra SP, para Ri-
beirão Preto. Fun-
dado pelo próprio 
Pr. Cleyton Maciel 
no ano de 2017 o 
SETELIP funcionou 
a princípio, nos 
anos 2009-2010 e 
depois 2012 e 2014 
como um Insti tuto 
Básico em Teolo-
gia. Ao reiniciar as 
ati vidades, depois 
de um tempo de 
preparação, voltou 
como seminário de 
curso integral. Atu-
almente o SETELIP 
oferece três opções 

Ribeirão Preto será sede 
do SETELIP

Durante todo o ano de 2018, o Pr. Francisco Cleyton Pinheiro Maciel esteve fazendo 
divulgação do Projeto Ribeirão Preto que tem como objeti vo principal plantar uma 

Igreja Bati sta Regular na cidade e levar para lá a sede do SETELIP - Seminário Teológi-
co de Líderes e Pastores, que nasceu na cidade de Guaíra SP.

para alunos: 
Curso Básico em Teolo-

gia (2 anos), com propósito 
de equipar líderes, diáco-
nos, pregadores, evangelis-
tas, professores para EBD, 
entre outros membros das 
igrejas.

Curso Livre de Teologia 
(4 anos), tendo como pro-
pósito equipar homens e 
mulheres para o ministério 
de caráter integral. O curso 
trabalha com duas ênfases: 
Educação Religiosa e Exege-
se Bíblica.

Curso Fé na Universitá-
rio (1 ano), visa os jovens 
que acabaram de sair do 
ensino médio e pretendem 
ingressar na universidade. 
Oferece amparo devocio-
nal, teológico e apologé-
ti co.
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Radar
Geral

Missionário Pr. Aguinaldo 
Ferreira e família, trabalhan-
do na plantação de igrejas na 
Venezuela nos mandou a boa 
notícia de que está iniciando 
mais uma igreja. Acabaram 
de alugar um local em Rio 
Acarigua para a terceira igre-
ja. Há necessidade de fazer 

O ministério Shekiná exis-
te a 24 anos com o objeti vo 
de pregar o evangelho a defi -
cientes e seus familiares. No 
período de 6 a 12 do mês de 
janeiro próximo passado foi re-

De duas comunidades ri-
beirinhas de Maués AM, Co-
munidade do Peneira, onde o 
Pr. Irineu plantou uma Igreja 
Bati sta Independente e a Co-
munidade do Pupunhal no Rio 
Pupunhal, onde está a Igreja 
Bati sta Independente do Rio 
Pupunhal fundada pelo Pastor 
Wendel, o mesmo que fundou 
a igreja de Dom Pedro, Manaus 
AM, liderada pelo Pr. João A. 
Saraiva, formou-se uma turma 
de alunos do Insti tuto Pedra 
Viva. Os estudos ti veram início 
com oito alunos em março de 
2017 e a formatura de cinco 
deles, que completaram os es-
tudos será em março de 2019. 

Há exatos doze 
anos Pr. Anderson 
Dantas chegava de 
mudança para dar 
início ao ministério 
no Boticão. Almas 
foram salvas e vidas 
transformadas. O 
trabalho evangelís-
tico tem sido feito 
de porta em por-
ta, em cada lar. O 
evangelho tem sido 
pregado num raio de 

Pr. Tomé Lopes de Souza 
trabalhando no Projeto Grande 
ABC, juntamente com a equipe, 
realizou mais um bati smo de 
cinco novos irmãos. O últi mo 
trimestre de 2018 foi repleto 
de bênçãos esti mulando-os a 
iniciar 2019 com grande expec-
tati va de crescimento do traba-

O grupo Amigos de Sião 
deu início a um projeto de-
nominado “Grupo de Leitura 
dos Amigos de Sião” sobre 
literatura judaica, israelense 
e bíblica. O propósito é buscar 
o conhecimento sobre o pen-
samento judaico, israelense 
e bíblico no prazer da leitura 
coleti va. A proposta é indicar 
uma variedade de livros com 
temáti ca judaica, israelense e 

O nível de nossa gratidão com Deus está diretamente 
relacionado com o nosso nível de espiritualidade.
(Marcos Witt)

Acampamento Evangelístico 2019

alizado mais um acampamen-
to evangelísti co anual. Uma 
semana de evangelismo no 
Acampamento Betel em São 
Paulo, com a parti cipação de 
60 pessoas entre acampantes 

Ao todo foram oito encontros 
presenciais. Esse trabalho se 
tornou possível graças ao 
envolvimento da Equipe do 
Insti tuto Pedra Viva, do Pas-
tor Irineu, que é pastor no 
Peneira e, principalmente de 
irmãos que adotaram os alu-
nos ribeirinhos e investi ram 
por dois anos custeando os 
seus estudos. Os formando se-
rão: Eliseu Marti ns de Oliveira, 
Renan Silva de Souza, Eudes 
Reis da Silva, Valdiana Pereira 
da Silva e Zeneide Barbosa de 
Lira. O coordenador da turma 
foi o Pr. Efraim Gandra, da Igre-
ja Bati sta Regular Galiléia de 
Manaus AM. 

Formatura no Pedra 
Viva

Boticão MG

que o casal Anderson e Ma-
riane obedeceu a ordem de 
crescer e multi plicar, gerando 
essas quatro crianças da foto: 
Alexandre, Maressa & Alyssa 
e Roberto. Conti nuem orando 
por este ministério para que 
possa crescer e desenvolver, 
de maneira que sempre glori-
fi que o Salvador. Contatos (35) 
9831-1500.

Acarigua Venezuela
algumas reparações e pintar 
o prédio alugado. Também 
a necessidade de 30 cadei-
ras e quatro ventiladores.  
Quem puder ajudar entre 
em contato pelo WhatsApp 
+58 426-6491168 ou pelo 
e-mail: vicenteaguinaldo@
hotmail.com.

Projeto Grande ABC
lho. Nos dias 18 de dezembro a 
15 de janeiro, Pr. Tomé esteve 
em viagem para o Amazonas, 
e no Alto Rio Negro parti cipou 
das Conferencias na Comunida-
de de Livramento, no período 
do natal e as programações de 
ano novo. Também fez visitas 
em algumas comunidades de 

etnia indígenas, evangelizando 
e moti vando as Igrejas que lá 
existem. O alvo para 2019 é 
trabalhar no amadurecimento 
da Igreja, ajudando-a crescer 
espiritualmente e numerica-
mente, e dar início a uma nova 
igreja na cidade de Mauá SP. 
Orem pelo casal Pr. Tomé e 

Lucia Helena. Contatos: Ave-
nida Senador Vergueiro n° 
2685 Bloco 17B Apt.31 - CEP 
09.601-000 - Vila Tereza - São 
Bernardo do Campo - SP. Por 
e-mail: prtomeylucia@Yahoo.
com.br, ou tomesantoslopes@
gmail.com, e WhatsApp (11) 
96140-0978.

e equipantes. Esse ano, cin-
co pessoas aceitaram a Cris-
to como Salvador e duas se 
reconciliaram com Deus. Foi 
uma semana onde adultos e 
crianças aprenderam sobre o 

fruto do espírito, e puderam 
ver o cuidado de Deus. Além 
dos estudos, muitas brinca-
deiras e alegria. Sem dúvida, 
um tempo precioso de fazer 
novas amizades.

aproximadamente 15 km em 
cada casa, fazenda, rancho... 
A preciosa semente tem sido 
semeada. Foi construído um 
templo provisório e a igreja já 
tem um terreno de 600 me-
tros quadrados. Também foi 
construída uma casa pastoral 
espaçosa e aconchegante em 
um lote de 400 metros quadra-
dos. Foi no Boti cão, também, 

ACONTECIMENTOS

Dias 8 a 10 de fevereiro 
deste 2009 o Templo Batista 
Maranata de Ribeirão Pre-
to SP sob a liderança do Pr. 
Rômulo W. Ribeiro realiza 

Conferências 
Proféticas

Conferências Proféticas, 
tendo como preletor o Dr. 
Roger Peterson dos EUA. 
Praça Rotary Club, 128, City 
Ribeirão.

Dias 25 e 26 de maio de 
2019 a Igreja Bati sta de Cacho-
eirinha, em Manus AM, Aveni-
da Carvalho Leal, 1186 reali-
zará o Seminário Capacitando 
a Família, com workshops, 
palestras, mesa redonda, ma-
terial didáti co e muito mais. 
Dia 25, das 16h30 às 21h e dia 
26, das 9h às 19h. Aberto para 

a família e para todas as idades. 
Temas diversos, como namoro, 
educação de fi lhos, ministração 
de devocionais, saúde mental e 
muito mais. Is preletores serão 
os pastores: Emanuel Sinatra, 
Murphy Stuarthi, Sérgio Boti -
leiro, Wagner Amaral, Dr. Max 
Lucas e Dra. Simone Boti leiro. 
Informações: (92) 4102-6250.

Capacitação da 
Família

As igrejas da região de 
Morro Agudo estarão reali-
zando nos dias 1 a 5 de março, 
mais um acampamento para 
a família no período de carna-
val. De 5 a 11 anos R$ 40,00; 
De 12 e acima, R$ 80,00. Con-
sulte sobre pacotes especiais 

Acampamento Leão 
de Judá 2019

para famílias pelo telefones: 
(16) 99372-4761, Pr. Edson e 
(16) 99151-6166, Pr. Lorival 
Haverá três noites temáti cas: 
crianças, naft alina e gala. O 
preletor será o Pr. Tomé Lo-
pes dos Santos, missionário do 
Projeto Grande ABC Paulista.

No dia 11 de março de 
2019 acontecerá o culto de 
abertura das aulas no Insti -
tuto Bati sta Bíblico de Cam-
pinas. O culto será na Igreja 
Bati sta Bíblica de Campinas 
na Avenida Paulo P. Sobrinho, 

714, Jd. Campos Elíseos, Cam-
pinas SP. As matrículas estão 
abertas e os contatos podem 
ser feitos com o Pr. Alécio de 
Souza, que é o Diretor Aca-
dêmico pelo telefone (19) 
8323-2710.

Abertura das aulas 
em Campinas

De 4 a 9 de fevereiro, o 
Ministério Árabe Cristão re-
aliza, na Chácara Maanaím, 
em Campina Grande do Sul 
PR, mais um treinamento 
preparando a Igreja para a 
evangelização dos muçulma-
nos e o desafio da globaliza-
ção. De 4 a 6, Curso Básico e 
de 7 a 9, o Curso Avançado. 

Os temas, entre outros, se-
rão, “É possível dialogar com 
os muçulmanos? O Diálogo 
a partir do Monoteísmo. A 
polêmica da perseguição 
como barreira. Preletores: 
Pr. Auke Van Der Meer e Pr. 
Marcos Calixto. Para infor-
mações (61) 99579-5657 ou 
(34) 99664-1698.

Ministério Árabe-
Cristão

A Igreja Bati sta no Parque 
São Sebastião em Ribeirão 
Preto liderada pelo Pr. Mário 
D. Baio realiza série de con-
ferencias nos dias 8 a 10 de 

fevereiro deste 2019 come-
morando o 29º aniversário 
de fundação. O preletor é o 
Pr. Vanderlei Borges da I.B.T. 
em São Roque der Monas MG.

Aniversário

bíblica. Escolher dos indicados 
um livro para a leitura do mês. 
Uma vez por mês, escolher um 
livro e lê-lo no auditório Jacob 
Gartenhaus (TBI), Alameda dos 
Jurupis, 1270 - Moema - São 
Paulo SP. A leitura será de por-
ções selecionadas do livro para 
uma conversa sobre o todo. 
Quer saber mais? E-mail: ami-
gosdesiao@gmail.com ou fale 
com Jane Dutra (11) 2351-3491.

Amigos de Sião
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Espaço
Final

A Igreja Batista Fun-
damental de Ube-
raba, liderada pelo 

missionário, Pr. Leonilson 
Pereira Leite, deu início ao 
ministério de evangelismo 
através do futebol para 
adolescentes e jovens em 
2018. No início daquele 
ano, realizaram a limpeza 
de um terreno da prefeitura 
localizado em frente à igre-
ja na intenção de estabele-
cer o campo de futebol, e 
posteriormente a isso, no 
dia três de março de 2018, 
inauguraram o ministério 
com dez adolescentes.

O alvo é atrair adoles-

Em 31 de dezembro 
de 2018, houve 41,9 
milhões de abortos 

realizados ao longo do ano, 
revelou a plataforma Worl-
dometers. Por outro lado, 
8,2 milhões de pessoas mor-
reram de câncer em 2018, 5 
milhões de fumantes e 1,7 
milhões morreram de HIV/
AIDS. O portal Worldome-
ters - eleito um dos melho-
res sites de referência gra-
tuita pela American Library 

 Ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me 
afastará da Bíblia.
(D. L. Moody)

Ministério de Evangelismo através do Futebol

centes e jovens, através do 
futebol, para que os mes-
mos tenham contato com 
a Palavra de Deus e sejam 
evangelizados. O ministério 
é realizado todos os sába-
dos das 15h às 17h. Dentro 
desse período, 15 minutos 
são para meditação na Pala-
vra de Deus, depois a parte 
esporti va.

Em pouco tempo alguns 
adolescentes começaram a 
frequentar a Escola Bíblica 
Dominical e, aproveitan-
do esse avanço, decidiu-
se implantar o ministério 
de futebol também aos 
domingos após a EBD jun-

tamente com um café da 
manhã antes de iniciar as 
programações. Em virtude 
da comunhão e também de 
criar mais uma oportuni-
dade de introduzir a Pala-
vra de Deus, teve início a 
reunião de adolescentes e 
jovens aos sábados das 19h 
às 21h. Assim, a programa-
ção com jovens e adoles-
centes se desenvolve da 
seguinte maneira: Sábado, 
das 15h às 17h, Ministério 
de Evangelismo Através do 
Futebol. Ati vidades: Fute-
bol e Evangelismo. Sábado 
das 19h às 21h, Reunião de 
Adolescentes e Jovens do 

Ministério de Futebol. Ati vi-
dades: Varia entre estudos 
bíblicos, louvores à Deus, 
fi lmes, gincanas, brincadei-
ras e lanche. Domingo das 
09h às 11h, Escola Bíblica 
Dominical e Ministério de 
Futebol. Ati vidades: Ora-
ção, café da manhã, cânti -
cos e louvores, ensino da 
Palavra de Deus e futebol. 

Atualmente o ministé-
rio conta com aproxima-
damente 25 pessoas, en-
tre jovens e adolescentes. 
Destes, seis já aceitaram 
Jesus Cristo como Salva-
dor, e permanecem fi rmes e 
constantes, parti cipando de 

todas as ati vidades da igreja 
e frequentes aos cultos de 
quarta-feira e domingo. O 
treinador e coordenador da 
equipe é Ítalo Lobato e o Pr. 
Leonilson a auxiliar.

Esse ministério abre 
portas para contato com a 
família dos jogadores. Re-
centemente o pai de um 
jogador aceitou Jesus como 
Salvador, e juntamente com 
toda sua família, estão as-
síduos e nos cultos. 

Visando aumentar as 
expectati vas para salvação 
de almas, neste ano de 
2019, o missionário está 
construindo um espaço 

para práti ca de vôlei, vol-
tado ao público feminino. 
Outro alvo é integrar ainda 
mais os jovens e adolescen-
tes através do discipulado 
com apoio de mais irmaõs 
da igreja.

No dia 19 de janeiro 
de 2019, na abertura dos 
trabalhos neste novo ano, 
foi realizado um torneio 
de futebol com projetos 
de outras igrejas bati stas 
da região, com a parti cipa-
ção das igrejas de Uberaba, 
Igarapava, Cristais Paulista e 
Franca. Marcaram presen-
ça, aproximadamente 50 
jogadores de oito equipes, 
em um torneio que durou o 
dia todo com premiações os 
ti mes e encerramento com 
o culto a Deus.

Para este novo ano o 
número de participantes 
chega a 50 e tende a crescer 
através do trabalho com as 
meninas no vôlei. Orem por 
este trabalho do missioná-
rio Pr. Leonilson.

Associati on (ALA) - mantém 
um registro ao longo do ano 
das principais estatí sti cas 
mundiais, incluindo popu-
lação, nascimentos, óbitos, 
automóveis produzidos, li-
vros publicados e emissões 
de CO².

A plataforma também 
registra o número total de 
abortos no mundo, com 
base nas últi mas estatí sti cas 
sobre abortos publicadas 
pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS). Segundo 
informações do Breitbart, ao 
redor do mundo, quase 1/4 
das gestações (23%) foram 
encerradas por aborto em 
2018. Comparati vamente, 
para cada 33 nascidos vivos, 
dez bebês foram abortados.

Houve mais mortes por 
aborto em 2018 do que to-
das as mortes por câncer, 
malária, HIV/AIDS, taba-
gismo, álcool e acidentes 
de trânsito combinados. O 

impressionante número de 
mortes por aborto, de fato, 
levou formadores de opinião 
a afi rmar que o aborto é “a 
causa da justiça social de 
nosso tempo”, já que, a julgar 
pela enorme magnitude do 
problema, outras questões 
de direitos humanos não são 
claras em comparação.

O ano de 2018 também 
viu a revogação da Oitava 
Emenda da Irlanda, uma 
das últimas leis que re-

conhecem e protegem o 
direito à vida de crianças 
não-nascidas, e o início de 
uma polêmica com os mé-
dicos no país, que têm se 
recusado a realizar a inter-
rupção da gravidez.

Na semana passada, o 
Departamento de Saúde do 
Reino Unido revelou que em 
2017 - o últi mo ano para o 
qual revisou as estatí sti cas do 
aborto – o número de abortos 
no Reino Unido ati ngiu seu 
maior número em 10 anos.

Os números foram di-
vulgados pouco antes da 
celebração católica da Festa 

dos Santos Inocentes, no 
dia 28 de dezembro, re-
lembrando o decreto do 
rei Herodes que ordenava 
que todos os meninos de 
Israel com menos de dois 
anos fossem ser mortos.

A Marcha Anual pela 
Vida nos Estados Unidos 
será realizada em Washin-
gton, DC, em 18 de janei-
ro de 2019, com o tema 
“Único desde o primeiro 
dia”. O objeti vo declarado 
da marcha é acabar com o 
aborto “unindo, educando 
e mobilizando pessoas pró-
vida na praça pública”.

Aborto foi a principal causa de morte em 2018, 
tirando 41 milhões de vidas inocentes

Tiago Chagas

O ABORTO FOI A CAUSA PRINCIPAL DE MORTES NO MUNDO EM 2018, COM MAIS DE 41 MILHÕES DE CRIANÇAS MORTAS ANTES DO NASCIMENTO. OS DADOS 
COLETADOS PELO LEVANTAMENTO APONTAM QUE AS DEMAIS CAUSAS DE MORTE CONSIDERADAS COMO MACIÇAS FICARAM BEM ATRÁS.


