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De acordo com informa-
ções da Missão Portas 
Abertas, cristãos sírios 

relatam que a Igreja está se 
reerguendo após a devasta-
ção. “Deus está ressuscitando 
a igreja na Síria, respondendo 
às orações e gritos de Seu povo 
ao redor do mundo, e demons-
trando Sua compaixão e poder 
para reviver e restaurar”. A de-
claração é de missionários que 
atuam no país.

Por conta da guerra civil e 
do terrorismo a Igreja na Síria 
estava quase morta. Mas se-
gundo relatos de missionários 
da Missão Portas Abertas, “a 
história mudou e conti nua a se 
transformar. Durante a guerra, 
as igrejas cresceram e muitos 
muçulmanos se entregaram a 
Cristo aqui neste país do Orien-
te Médio”, informa a Missão.

“É claro que Deus trabalha 
em todos os lugares e entre 
todas as pessoas, mas vejo o 
início de um reavivamento en-
tre os drusos e curdos na Síria”, 
disse um pastor da igreja onde 
ocorreram vários bati smos. Se-
gundo o seu relato, o reaviva-
mento na Síria não é diferente 
do reavivamento em qualquer 

“A evangelização é um testemunho 
intensamente pessoal e extensivamente 

social que exige imersão em um contexto 
histórico parti cular e parti cipação nas 

lutas da humanidade”.
(Orlando E. Costas)

No período de 11 a 20 de janeiro de 
2020, o Projeto IDE 2020 estará sen-
do realizado em Luanda, Angola. Para 

parti cipar nessa viagem é necessário que 
o candidato seja maior de 16 anos, seja 
membro de uma igreja evangélica e tenha 
aprovação do seu pastor. Se tudo esti ver 
de acordo, é necessário fazer a inscrição e 
aguardar que alguém do projeto entre em 
contato. Conti nua na página 6

Há 18 anos o Ministé-
rio Rocha Eterna tem 
levado o Evangelho às 

prisões do nosso país e den-
tro do mesmo moto criamos o 
PPP - Programa de Prevenção 
Prisional que tem como meta 
diminuir a população prisional 
do Brasil. 

O PPP tem como estraté-
gia, entrar nas escolas públicas 
e privadas para trabalhar no 
caráter das nossas crianças e 
adolescentes a fi m de que eles 
conheçam o amor de Deus e a 
salvação que nEle há. Esse tra-
balho será desenvolvido pelo 
Pr. Rodolfo Dinardi de Ribeirão 
Preto SP. 

O pastor Rodolfo, que é 
membro da Igreja Bati sta em 

“E disse-lhes: Ide por todo o 
mundo e pregai o evangelho 

a toda criatura” 
(Mc 16.15)

O Grupo Shekiná nasceu 
da necessidade de 
evangelizar as crian-

ças com deficiência física. 
Afinal, a necessidade de re-
ceber a Jesus Cristo como 
salvador, também atinge a 
este grupo.  

Conti nua na página 3

Os 25 anos do Grupo Shekiná
UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

Parque S. Sebas-
tião, atuando no 
Ministério com 
Jovens, disse ao 
Jornal de Apoio 
que, “há 6 anos 
leciono nas escolas 
e há 7 anos sou vo-
luntário do Minis-
tério Rocha Eterna 
nas penitenciarias. 
Em 2016 ouvimos 
sobre o Prison 
Prevention Pro-
gram que o Rock 

nha esposa e eu começamos a 
orar, e em agosto de 2018 Deus 
confi rmou em nosso coração 
o chamado para essa obra 
maravilhosa com as crianças 
nas escolas.”

PPP - O Novo Projeto do 
Ministério Rocha Eterna
“Se abrirmos os portões das escolas para o Evangelho, fecharemos os portões das penitenciarias.”

of Ages nos Estados Unidos 
faz a mais de 20 anos nas es-
colas, um programa sólido e 
cheio de voluntários que está 
trazendo muitos frutos para o 
Senhor e as igrejas locais. Mi-

outro lugar do mundo. Signifi ca 
novos converti dos, novas igre-
jas, novas lideranças e bati smo 
de novos crentes.

Em outro relato, foi dito 
que “Na minha cidade, ago-
ra temos quatro igrejas e a 
maioria é de novos converti -
dos”. Além disso, em outros 
lugares da Síria, ex-drusos e 
ex-muçulmanos estão se vol-
tando para Cristo em números 
signifi cati vos.

Os crentes na Síria sabem 
que se tornar cristão signifi -
ca deixar para trás sua anti ga 
vida, seu velho mundo e sua 
anti ga religião, e ter adiante 
deles a perseguição. Mas eles 
não se estremecem. A cada 
bati smo eles cantam. “Decidi 
seguir a Jesus / decidi seguir 
a Jesus / decidi seguir a Jesus 
/ Não voltar atrás, não voltar 
atrás”, canta a igreja.

Uma nova lei, que já foi as-
sinada pelo presidente da Síria, 
Bashar al-Assad, regulamenta 
os ensinamentos islâmicos, 
que agora serão controlados 
pelo estado. Essa lei tem o ob-
jeti vo de impedir a expansão 
de ideologia radical islâmica no 
país, principalmente de dou-

trinas que incenti vam o uso 
de violência. Segundo Portas 
Abertas, essa lei é “uma ten-
tati va de impedir que líderes 
muçulmanos ti rem vantagem 

de plataformas religiosas para 
propósitos políti cos”.

Para analistas, o governo 
aumenta seu controle sobre 
a população muçulmana su-

nita usando o islã para uni-
ficar o país e pode levar os 
cristãos a se sentirem ainda 

mais indesejados na Síria no 
futuro. 

Oremos pela Síria!

Projeto IDE 2020 - 
Luanda, Angola

No dia 16 de março próxi-
mo passado, a Juventu-
de Bati sta da Fé, depar-

tamento da Missão Brasileira 
Bati sta da Fé - MIBRAFÉ, realizou 
o Congresso JUBAFÉ 2019, nas 
dependências da Igreja Bati sta 
Monte das Oliveiras, situada 
à Rua Crisanto Jobim, 800 – 

Petrópolis, Manaus AM. Com 
o tema: “Em Defesa da Fé”, 
e sob a direção do Diretor do 
Departamento, Diego Souza, o 
congresso teve início às 9h e, na 
sequência, as palestras.

A primeira palestra, minis-
trada pelo Pr. Ricardo Henrique 
Lima, da Igreja Bati sta Perseve-

rança, “A veracidade das Es-
crituras”, trouxe argumentos 
fundamentando a inerrância da 
Palavra de Deus. Argumentos 
de diferentes áreas de conhe-
cimento, bíblico e extra bíblico, 
como históricos, arqueológicos 
e antropológicos. Conti nua na 
página 3

Com informações divulgadas pela revista Comunhão, 
e a missão Portas Abertas
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e Opinião
Muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos 
missionários com os seus próprios pés, mas poderão alcançá-
los com os seus joelhos” (Adoniram Judson)

Pode-se dizer que desde 
2016, com a crise entre 
EUA e Rússia e a eleição de 

Donald Trump, mudanças radicais 
começaram a se concreti zar no 
mundo todo. A tentati va de Trump 
em normalizar as relações entre 
o seu pais e a Rússia soaram mal, 
principalmente porque os negócios 
de armas estariam ameaçados. 
Como sabemos, as diferenças 
entre Republicanos e Democratas 
desaparecem quando há risco ou 
ameaça à estabilidade políti ca e 
econômica do país. 

Não há mais dúvida alguma de 
que o mundo está dividido em feudos. 
A multi polaridade de polos de infl uên-
cia tornou-se um consenso silencioso 
e as jogadas feitas em público servem 
apenas para distrair a atenção dos 
pobres mortais que pensam saber 
alguma coisa sobre poder. Com o cres-
cimento da infl uência russa e chinesa, 
países pequenos como Irã e Venezue-
la, para citar apenas dois que podem 
ser representati vos do Oriente e do 
Ocidente, fi ca demonstrado como as 
nações que estão no topo controlam 
as demais.

As constantes violações do 
direito internacional a fi m de 
controlar os países sob a direção de 
potências evidenciam que o mundo 
já está dominado. Nunca o mistério 
da iniquidade esteve tão evidente. 
No exato momento em que eu esta-
va escrevendo este texto, na manhã 
de quarta-feira, primeiro de maio, 
saltou na tela do meu computador 
um notí cia do UOL sob o tí tulo: 
Governo Trump faz declaração 
contra interferência russa na Vene-
zuela: “Esse é o nosso hemisfério”. 
A declaração foi de John Bolton, 
assessor de segurança da Casa 
Branca, em reposta à ingerência 
russa nos assuntos venezuelanos e 
um alerta de que tal postura não 
seria tolerada. “Não é onde Rússia 
deve interferir. Isso é um erro da 
parte deles”, completou.

A grande crise ocidental, em 
resumo, se apresenta da seguinte 
forma: Para um país tão endivida-
do quanto os EUA, perder o papel 
de comandar a moeda de negócio 
(dólar) seria um golpe esmagador. 

A igreja local é consti tuída de pastores, diáconos 
e membros que escolhem os seus líderes espiri-
tuais (At 6.3). Somente os pastores (ou aqueles 

que vivem da pregação do Evangelho) são agentes 
remunerados do corpo de Cristo, mas sem vínculo 
empregatí cio, pois o óbolo pastoral é uma oferta de 
grati dão e não uma obrigação legal perante a lei de 
Deus ou dos homens (I Tm 5.18). Como prova disso, 
Paulo deixou de receber salário das igrejas que não 
podiam sustentá-lo ou até mesmo daquelas que não 
queriam investi r em seu ministério (II Co 11.9). Em 
nenhum momento Paulo exigiu provento para realizar 
a sua missão; todavia, o Novo Testamento rati fi ca o 
auxílio fi nanceiro que os crentes deveriam prestar aos 
que trabalham entre eles e por eles.

Infelizmente, há um bom número de igrejas em 
nosso meio sem capacidade fi nanceira para sustentar 
um pastor de tempo integral ou até mesmo de tempo 
parcial. Há várias razões para isso! A congregação está 
localizada em uma região muito pobre da cidade e as 
ofertas não são sufi cientes para cobrir as despesas 
operacionais do templo. Igrejas também deixam de 
crescer e perdem a sua capacidade fi nanceira ou não 
foram devidamente ensinadas por seus fundadores 
sobre a importância da mordomia cristã.  Consequente-
mente, há igrejas sem pastores e muitos pastores sem 
igrejas, pois um não pode ofertar e o outro não pode 
sobreviver sem receber um salário. O que o Apóstolo 
Paulo faria e, de fato, fez em situações como esta? 

Apesar de nunca ter coagido os crentes à práti ca 
dos dízimos e das ofertas, Paulo claramente ensinou 
que a generosidade fi nanceira prova o nosso compro-
misso para com a obra de Deus. O ideal seria que cada 
igreja fosse capaz e disposta a sustentar o seu pastor 
como um ato de grati dão e que cada pastor fi zesse 
por merecer este auxílio de sacrifí cio e amor (I Tm 
5.17). Mas, já nos dias de Paulo, o ideal nem sempre 

foi o real. Ele teve que lidar com a 
pobreza de certas igrejas e com a 
avareza de tantas outras; porém, 

Igrejas sem pastores

Adendo: O autor deste arti go já precisou “fazer tendas” 
durante alguns anos de seu ministério sem prejuízo para a obra de Deus.

O Acampamento Ebenézer é um mi-
nistério desenvolvido em conjunto 
entre a Igreja Bati sta Independen-

te do Parque São Sebasti ão (Pr. Mário 
Baio) e Igreja Batista Independente 
Campos Eliseos (Pr. Milton Nunes) para 
proporcionar a região de Ribeirão Preto 
- São Paulo um momento agradável e 
único com Deus. 

Este ano o tema é: QUE CRENTE 
VOCÊ É? O tema tem como base Mateus 
7.22, 23 e tratará dos assuntos de caráter 
pessoal, examinacão e chamado pessoal. 

Há 6 anos o ministério tem sido usa-
do por Deus como um lugar de decisões 
e de entrega de vida para a obra missio-
nária. Vários pastores, servos de Deus 

sem deixar que o trabalho de Deus cessasse. As suas 
cartas estão repletas de exortações contra o egoísmo 
material das igrejas e a exaltação de algumas delas que 
conseguiam ser liberais mesmo em momentos difí ceis 
(II Co 8.3; Fp 4.15). 

Paulo parti u para o emprego secular ao mesmo tem-
po em que não desprezou a obra de Deus. Ele era solteiro 
e um homem ecléti co, podendo trabalhar com as mãos e 
deixando bem claro as razões que o transformaram em 
um fabricante de tendas: “... e em tudo me guardei de vos 
ser pesado, e ainda me guardarei” (II Co 11.9). Além das 
difi culdades fi nanceiras das igrejas, Paulo precisava lidar 
com a cultura helênica de seus dias que não via com bons 
olhos a remuneração do conhecimento. Ele aproveitou 
um nicho no mercado romano para fabricar e vender 
tendas, provavelmente para os soldados do império. 
Nem por isso ele deixou de repeti r os ensinamentos do 
Senhor Jesus que disse: “E fi cai na mesma casa, comendo 
e bebendo do que eles ti verem, pois digno é o obreiro 
de seu salário. Não andeis de casa em casa” (Lc 10.7).  

Nos dias de hoje, Paulo não deixaria de liderar uma 
igreja por falta de óbolos pastorais. Ele seria um “fa-
zedor de tendas”, mas, ao mesmo tempo, montaria 
uma equipe que pudesse ajudá-lo e aliviá-lo junto ao 
trabalho de Deus. Apesar de bíblicos, Paulo não via o 
salário eclesiásti co e o trabalho de tempo integral como 
fatores determinantes para decidir qual igreja pastorear 
e, sim, o chamado de Deus e a necessidade do local. Não 
é anti bíblico exercer um trabalho secular e ao mesmo 
tempo pastorear uma igreja. Dependendo da região 
do país, um pastor que trabalha fora pode até servir 
de bom testemunho e de chamariz para atrair novos 
converti dos. Anti bíblico é deixar igrejas desprovidas de 
liderança espiritual por questões fi nanceiras. 

gincanas, competi ções, brincadeiras e 
muitas premiações. 

“Gostaríamos de estender o convite 
a você e gostaríamos que todos tenham 
a oportunidade de parti cipar do nosso 
acampamento de família de 2019 nos 
dias 20 a 23 de junho e desfrutar da 
comunhão que temos em Cristo Jesus” 
(Pr. Rodolfo Dinardi).

Realização da inscrição somente 
através do link no site do acampamento 
ou diretamente com o provedor Sympla.
com.br - Inscrições até dia 15 de junho. 
Vagas limitadas, inscreva-se já. 

Investi mento: de 0 a 5 anos não paga. 
De 6 a10 anos: R$ 50,00. De 11 a 12 anos: 
125,00. De 13 e acima: R$ 250,00.

Acampamento Ebenézer 2019
TEMA: QUE CRENTE VOCÊ É?
DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2019

já foram usados como preletores, tais como, Nathan 
Foran, Will Foran, Terril Rose, Sean Lunday, Alex de 
Barros e para o ano de 2019 teremos como pregador 
o Evangelista Emerson J. de Andrade (foto). Além do 
mais, teremos muita diversão através de esportes, 

Para mais informações entre em contato conosco:
www.acampamentoebenezer.com
E-mail: info@acampamentoebenzer.com
Tel (16) 98856-9011
Para falar com o diretor Rodolfo: rvd.dorfo@gmail.com

O caos gerado pelo colapso 
do Ocidente prepara o 
mundo para o Anticristo

A Europa Ocidental há muito está 
sendo invadida por milhões de 
povos a ponto de se dizer que a 
Europa não é mais europeia. 

O mundo não pensa mais no 
Ocidente como algo para se admirar 
e imitar, mas como algo a observar 
como exemplo do que não se deve 
fazer. Tudo gira em torno de ganhar 
e gastar dinheiro, mesmo que para 
isso outros tenham que morrer. É o 
poder pelo poder do dinheiro. O alvo 
é usar a moeda para tomar conta 
das riquezas de fato. 

A atual crise mundial na qual 
o mundo está entrando mudará 
completamente tudo que conhe-
cemos, pois irá mudar a ordem 
global. No início de 2019, a dívida 
mundial alcançou 244 trilhões de 
dólares e conti nua crescendo. A 
perspecti va é caóti ca. Apenas para 
que cada um possa refl eti r, sugiro a 
leitura de Apocalipse 13.11-18: “E 
vi subir da terra outra besta, e ti nha 
dois chifres semelhantes aos de um 
cordeiro; e falava como o dragão. 
E exerce todo o poder da primeira 
besta na sua presença, e faz que a 
terra e os que nela habitam adorem 
a primeira besta, cuja chaga mortal 
fora curada. E faz grandes sinais, 
de maneira que até fogo faz descer 
do céu à terra, à vista dos homens. 
E engana os que habitam na terra 
com sinais que lhe foi permiti do 
que fi zesse em presença da besta, 
dizendo aos que habitam na terra 
que fi zessem uma imagem à besta 
que recebera a ferida da espada e 
vivia. E foi-lhe concedido que desse 
espírito à imagem da besta, para 
que também a imagem da besta 
falasse, e fi zesse que fossem mortos 
todos os que não adorassem a ima-
gem da besta. E faz que a todos, 
pequenos e grandes, ricos e pobres, 
livres e servos, lhes seja posto um 
sinal na sua mão direita, ou nas 
suas testas, para que ninguém pos-
sa comprar ou vender, senão aquele 
que ti ver o sinal, ou o nome da 
besta, ou o número do seu nome. 
Aqui há sabedoria. Aquele que tem 
entendimento, calcule o número da 
besta; porque é o número de um 
homem, e o seu número é seiscen-
tos e sessenta e seis.
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Nosso
Destaque 3

Apenas uma vida. Logo passará. Apenas o que 
foi feito para Cristo permanecerá”
(Charles C.T. Studd)

Começamos a trabalhar 
em 16 de abril de 1996, 
com total dependência 

do Espírito Santo, uma vez que 
não existi a nenhum outro mi-
nistério deste ti po, e nem ma-
térias sobre o assunto, onde 
pudéssemos nos basear. As 
questões eram muitas: Por 
onde começar? Como falar de 
pecado e inferno a crianças de 
várias idades (1 a 14 anos), e já 
tão sofridas e revoltadas? Que 
ti po de música cantaríamos? 
Quanto cada defi ciência afeta 
o raciocínio?

Depois de muito orar e 
conversar com nosso pastor, 
Sérgio Moura, e com o apoio de 
nossa Igreja Bati sta Esperança, 
de onde formamos a primeira 
equipe, resolvemos começar 
nosso ensino em Gênesis 1, 
trabalhando a Criação. No fi nal 
de sete meses, eles ouviram 
pela primeira vez o plano da 
salvação, e de treze crianças 
que estavam presentes, cinco 

Demoramos muitos anos para 
desenvolver padrões errados 
de comportamento. Eles não 

desaparecem da noite para o dia, 

Falhas de 
caráter

haja paciência, pois não são eliminados pós conversão. Nosso 
papel é nos dispormos para as mudanças conti nuamente.  
Tem a ver com um crescimento gradual e não uma perfeição 
instantânea. 

Convém identi fi car o que precisa ser mudado, é preciso 
disposição para as mudanças acontecerem, através de um 
arrependimento contí nuo e permiti mos que Deus faça as 
mudanças em nós.  Não é se esforçar mais para mudar, é 
entregar-se mais para Deus. 

Essa coisa do caráter vem de longe, “comparação”, (como 
diz aquela personagem “Concessa”), uma pessoa irada e mal-
criada:  Torna-se respondona, não gosta de ser chamada a 
atenção, por orgulho, diz que “não leva desaforo para casa”, 
e pode brigar com todo mundo, tem o hábito de menti r, dis-
simular, manipular. 

Um dos passos do “Celebrando a Restauração”: “Peço, 
humildemente, que Deus remova meus defeitos de caráter e, 
voluntariamente, me submeto a cada mudança que ele queira 
fazer em minha vida.”

Infelizmente, ao longo da vida, desenvolvemos uma sequ-
ência de ati tudes transformadas em falhas de caráter e volun-
tariamente necessitamos nos submeter às mudanças.  Por que 
remover nossos defeitos de caráter? Eles nos afastam de Deus 
e das outras pessoas, dão uma falsa sensação de segurança, 
sugam tempo e energia. Por outro lado, ao confessá-los, nos 
tornamos mais compassivos e misericordiosos com os defeitos 
das outras pessoas, pois infelizmente o falso moralismo e le-
galismo nos leva a julgar os outros, como se fôssemos “grande 
coisa”.   A limpeza é fundamental e o Espírito Santo é capaz 
de fazer essa faxina em nosso ínti mo: “SE confessarmos, Ele 
é fi el e justo para nos purifi car...” 

Observe cuidadosamente como Deus quer nos transformar, 
mudar a nossa maneira de pensar: “Não vos conformeis com 
esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa 
mente.” Não apenas dizer: Não corra, não beba, não pegue, não 
frequente, não acesse conteúdo pornográfi co, não fume, não 
transe, não minta... Primeiro, a mudança na forma de pensar, 
o olhar da perspecti va espiritual (“quem tem olhos para ver, 
veja”). Não adianta mudar hábitos, se não mudar a essência, 
ou passar o controle das nossas paixões para o senhorio de 
Cristo. É a busca da santi fi cação, novo homem. Mudança de 
crença, implica em mudança de conduta. 

Recebemos infl uências de três fontes? 1. Fonte biológica, 
temos os cromossomos dos pais. Papai e mãe infl uenciaram 
a nossa formação.  Explica a nossa predisposição para fazer 
determinadas coisas, mas não nos desculpa, nem justi fi ca 
nossos erros. Muitos desejam culpar os pais, exemplo: Meu 
avô era italiano, minha mãe; sergipana. Você pode ter uma 
tendência para a agressividade, mas não te isenta de culpa 
quando você agride alguém. Você pode ser mais lento e va-
garoso como seu pai, mas não justi fi ca você ter ati tudes de 
um preguiçoso. Geneti camente podemos ter desculpas para 
determinados vícios como o alcoolismo, mas não é desculpa 
para você ser um dependente de álcool.  

2. Sociológica - Circunstâncias que nos cercaram, o que 
você é hoje e como se relaciona com as outras pessoas, 
depende muito de como você foi criado, a cultura da sua 
casa, pessoas que fizeram parte da nossa formação, seja 
com bons hábitos ou maus. Se em sua casa na hora da co-
mida, seu pai olhava para a salada, o brócolis e fazia cara 
feia (eca)! Você deve ter aprendido a fazer “cara feia” na 
hora de comer. 3. ESCOLHAS - Se você decide algo por um 
longo período, e repete, repete, isso acaba se transformando 
num hábito. Certas falhas de caráter começaram bem, mas 
levada a excesso nos desequilibram, por exemplo, comer, 
é maravilhoso, mas glutonaria é errado, sem moderação 
e sem controle, o trabalho é muito bom, mas quando se 
esquece da família, quando se torna defeito de caráter, um 
hábito, incontrolável, você se torna viciado em trabalho e 
põe a perder outras áreas da vida, perde-se a saúde, rela-
cionamentos fracos, sedentarismo...

Como você coopera com Deus nesse processo? Concentran-
do-se em mudar um defeito de cada vez, concentrando-se em 
buscar vitória um dia de cada vez, concentrando-se no poder 
de Deus, não na sua força de vontade, concentrando-se nos 
pontos positi vos e não nos negati vos concentrando-se em fazer 
o que é certo, não em senti r-se bem. Concentrando-me nas 
pessoas que ajudam, e não nas que atrapalham, no progresso, 
não na perfeição.
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delas receberam o Senhor Je-
sus como seu Salvador, sendo 
que uma delas testemunhou e 
levou sua mãe a Cristo.

Realizamos o primeiro 
Acampidentro em 1998. Foi 
um fi m de semana glorioso 
onde ti vemos uma integração 
muito grande com a igreja e 
com as famílias dos defi cien-
tes. De lá para cá, realizamos 
muitos passeios, feiras de 
inclusão, piqueniques, acam-
pamentos, casamentos, confe-
rência dos direitos da pessoa 
com defi ciência, paraolimpí-
adas.... O Shekiná se tornou 
referência na cidade de São 
Paulo em termos de inclusão 
social no meio religioso.

Uma de nossas preocupa-
ções era quanto ao crescimen-
to espiritual dos que haviam 
recebido a Cristo, através da 
sua inclusão na igreja. Mas 
graças a Deus, de uma ma-
neira muito especial, vem 
acontecendo e fruti fi cando. 

Constantemen-
te estamos de-
safi ando outras 
igrejas para a 
n e c e s s i d a d e 
de alcançar a 
pessoa com de-
fi ciência e seus 
familiares. Nos 
últ imos dois 
anos, ministra-
mos dois semi-
nários em nossa 
igreja, um na 
sede da APEC e 
um no Congres-

so Nacional da APEC, além de 
parti cipar nos debates sobre 
o assunto Inclusão Religiosa.

Contamos com uma sala 
de apoio junto ao Conselho 
Municipal da Pessoa com De-
fi ciência, onde valores bíblicos 
são ensinados, parti cipamos 
do Projeto Rodas para o Mun-
do da Jony & Friends, além de 
visitarmos e colaborarmos 
com o trabalho em Peroba, 
Alagoas com o missionário Pe-
terson Matheus Dias, enviado 
através da AMI. Aqui em São 
Paulo, o transporte se faz pos-
sível pelo apoio do ATENDE, 
que busca e leva os defi cientes 
em nossos compromissos. 

Um passo gigantesco foi 
dado em 2009, quando, do 
Grupo Shekiná, nasceu o Lar 
Shekiná. Tendo em mente 
Tiago 2.17, “Assim, também 
a fé, se não ti ver obras, por si 
só está morta”, o grupo enca-

rou o desafi o e nasceu o Lar 
onde oferecemos, além de um 
teto para dormir, um lar sem 
violência, o cuidado necessário 
para as limitações; alimenta-
ção balanceada; recreação 
em geral, acompanhamento 
e encaminhamento individual 
nos tratamentos médicos, e 
um atendimento rotati vo para 
pessoas que passam o dia e 
retornam às suas casas à noite.

Em nossa igreja, os mais 
variados programas são reali-
zados, pois nos adaptamos e 
nos adequamos às necessida-
de de cada grupo de defi cien-
tes, sempre respeitando o limi-
te e a condição fí sica de cada 
um. É com isso que levamos o 
Evangelho de salvação a todos 
os defi cientes que frequentam 
ou visitam nossa igreja.

Nesses 25 anos do Grupo 
Shekiná, só temos que glorifi -
car o nome do Senhor!

Os 25 anos do Grupo Shekiná
UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

Lídia Costa - Missionária
Saiba mais: www.larshekina.com.br

Telefones: (11) 5082-4403 (Lar); 2115-4019 (Res); 
99273-5637 (Claro); 96801-5987 (Vivo); 94804-9156 (Tim).

Para o palestrante, a 
confi rmação das vidas 
transformadas e a ação 

sobre o caráter e o compor-
tamento, através dos séculos 
da história da igreja cristã 
mostram que este objeti vo foi 
alcançado. Algumas provas, 
entre outras, que podem ser 
elencadas são estas: “Saulo, o 
perseguidor, foi transforma-
do em Paulo, o apóstolo. João 
Bunyan, João Newton, Wesley 
e Spurgeon, no passado, e o 
coronel Clarck, Jerry McCauley 
e S. H. Hadley em nossa pró-
pria geração, homens em cujas 
vidas a graça de Deus se tem 
corporifi cado e expressado, 
demonstram que assim é. Es-
sas realizações dos propósitos 
declarados das Escrituras pro-
vam sua inspiração” (Bancroft , 
1960, p.17).

Na segunda palestra, “Fa-

tos que comprovam a existência 
de Deus”, ministrada pelo Pr. 
Williams Mendes, da Igreja Ba-
ti sta 24 de Março, o preletor fez 
uma análise profunda e subs-
tancial levando os presentes a 
construir uma defesa sólida so-
bre a existência do nosso Deus 
por meio de cinco pontos. Uma 
palestra dinâmica realizando 
uma análise inicial no hebraico 
para a compreensão do nome 
de Deus, e quem Ele é em sua 
essência. Os cinco pontos re-
lacionaram argumentos teo-
lógicos, cientí fi cos e antropo-
lógicos. A palestra desafi ou os 
ouvintes a buscarem conhecer 
mais de Deus e quem Ele é.

Após o intervalo do al-
moço, as atividades foram 
reiniciadas, desta feita com 
as ofi cinas. A primeira delas 
foi dirigida pelo Diácono Leo-
nilson Andrade, da Igreja Ba-

ti sta Monte das Oliveiras, sob 
é tema “Aprendendo com os 
márti res”. Ele trouxe à memó-
ria os márti res da nossa histó-
ria, principalmente aqueles do 
primeiros séculos da era cris-
tã, levando os parti cipantes a 
uma refl exão sobre os valores 
e o verdadeiro evangelho de-
fendido por eles. Uma defesa 
veemente, capaz de levá-los a 
sofrerem tortura, sofrimento e 
morte. Como apelo fi cou a per-
gunta: Hoje, quem daria a sua 
vida em defesa do evangelho?

Outra ofi cina debateu o 
tema “Passagens Problemá-
ti cas.” Essa foi ministrada pelo 
Pr. Wagner Araújo, da Igreja 
Batista Vaso de Benção, e 

buscou gerar nos ouvintes 
um senso maior de estudo e 
refl exão da Palavra de Deus, 
focando em passagens de 
difí cil interpretação, muitas 
vezes uti lizadas para apontar 
contradições e erros na Pala-
vra de Deus. A análise de tais 
versículos é fundamental para 
fi rmar a nossa fé e defesa da 
inerrância das Escrituras.

A terceira ofi cina, “Intro-
dução à Apologéti ca”, minis-
trada pelo Pr. Elilson Andrade, 
da Congregação Bati sta Vale 
de Benção, trouxe o conceito 
de apologéti ca e as ferramen-
tas principais disponíveis para 
equipar o crente na defesa da 
fé, com a fi nalidade de manter 
os crentes fi rmes, em meio a 
este mundo mergulhado em 
pecado e falsas verdades.

Para o Pr. Williams Men-
des, Diretor do Insti tuto Bíblico 
Bati sta da Fé - IBBF, este even-
to foi uma óti ma ferramenta 
para o crescimento e amadure-
cimento das igrejas do Amazo-
nas, além de ser uma oportu-
nidade para maior interação e 
integração da juventude. 

Fotos: Diego Souza. 
Informações: Diretoria de Jovens. Edição: Pr. Ricardo Henrique

Juventude Batista da Fé. Missão Brasileira Batista da Fé, com sede na 
Rua Itacoatiara, 720, Cachoerinha, Manaus AM.



José Soares

Maio de 2019 •
4 Observatório

Missionário
Nunca me preocupei com onde viveria, nem como viveria, 
nem que provações teria que sofrer, desde que assim eu pudesse 
ganhar mais almas para Cristo” (David Brainerd)

O que havia de bonito na Catedral de Notre-Dame? O 
que se perdeu com o fogo?

Todos de fato lamentamos a perda desse pa-
trimônio cultural, mas qual era a sua verdadeira beleza?

Está escrito que “O Senhor não vê como o homem: 
o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração”. I 
Samuel 16.7. 

O belo aos olhos de Deus está além da estéti ca, da 
forma, da arquitetura.

Sem ignorar a beleza, o valor e a herança cultural da 
catedral de Notre-Dame, o verdadeiro templo aos olhos 
de Deus é o nosso coração.

O problema do Conti nente europeu é o mesmo que 
desponta no horizonte das Américas, ou seja, um distan-
ciamento da fé dos antepassados. Quando perdemos a 
essência, só nos resta a formalidade, o ritual vazio que, 
para o coração de Deus, não é um culto.

Falando a respeito da igreja dos últi mos dias, Laodicéia 
(voz do povo), em Apocalipse 3 20, Jesus disse: Eis que estou 
à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, 
entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ali 
Jesus fala de uma igreja que o deixou de fora, uma igreja 
cujos interesses são meramente temporais, sem visão e 
nem esperança da eternidade.

O templo, a catedral, só tem senti do quando é habitada 
por aquele para o qual ela foi erguida. E na catedral de 
muitos o Senhor ainda bate à porta, está do lado de fora.

Na verdade só abrimos de fato a porta, só cremos em 
Cristo, quando, pelos olhos da fé, que vem pelo conhecer 
a Deus através das Sagradas Escrituras, contemplamos a 
beleza do caráter de Deus e o adoramos.

O evangélico, o cristão não é alguém que herdou uma 
tradição religiosa, mas é aquele que contemplando a sua 
própria hediondez entendeu o valor do sacrifí cio substi -
tuti vo de Jesus a fi m de nos livrar da condenação e creu. 
Para esses o caminho da contemplação do Belo, da glória 
de Deus está aberto e ele é por essa glória impactado e 
transformado.

Essa é a herança que parece que uma geração não 
está deixando para a outra. Não há como apenas culpar 
bárbaros por essa tragédia, ainda que possa ter sido um 
incêndio criminoso, pois, além de atração turísti ca, que 
papel relevante como instrumento para a proclamação do 
Evangelho transformador essa catedral desempenhava?

E se desempenhava, que lugar ti nha no coração dos 
franceses, com que frequência os franceses vinha a ela 
desejosos de ouvir a voz de Deus?

Será que no coração dos franceses a catedral já não estava 
queimada há muito tempo? E para nós, quantas catedrais 
ainda estão de pé, quantas ainda nos atraem pela beleza da 
voz, da mensagem para a qual ela foi erguida para ecoar?

Templo, catedral só faz senti do para quem, abrindo a 
porta e crendo no Senhor Jesus, foi feito templo.

Trabalhando em Arau-
re, Venezuela, o missionário 
Aguinaldo Ferreira, falando 
das muitas difi culdades do tra-
balho na Venezuela, às vezes 
chega perto de querer parar, 
mas as forças são renovadas 
quando em oração, e refl exão 
sobre as lutas vividas as forças 
são renovadas, pois Deus está 
no controle. A construção do 
templo encontra-se parada 
por falta de material de cons-
trução, mas já foi dado início 
à plantação da terceira igreja 
no Rio Acarigua que está sob 
a liderança do Pr. Ali Villega. Já 
estão em oração para iniciar a 
quarta igreja. Pedido especial 
do Pr. Aguinaldo: “Atualmente 
todos os ministérios são fi nan-

ciados por minha família. As 
coisas estão mais caras e quase 
tudo é comercializado em dó-
lares. A comida chega a custar 
três vezes o preço do Brasil. 
Não peço nada pessoal, mas 
gostaria que orassem pelas 
três famílias de pastores lo-
cais. Família Aguilar, Família 
Pieruzzine e Família Villega. 
Precisamos de 200 reais por 
família. Na esperança de que 
as circunstancias mudem no 
período de um ano. E com 
certeza isso vai ajudá-los a 
caminhar a segunda milha 
e a obra não sofra maiores 
prejuízos”. Contatos pelo 
e-mail: vicenteaguinaldo@
hotmailcom, ou whatsapp: 
+58426.649.1168.

Depois de 8 semanas no 
Brasil, o missionário Adriano 
Silva retornou para Escobar, 
Argenti na. Seu plano agora é 
iniciar a revitalização da igreja. 
Com esta meta em mente, ele 
retornou as aulas do insti tuto 
onde estudam 7 alunos. Ele 
pede que todos estejam oran-
do pelo trabalho de discipula-
do do Júlio, Daniel, Ivan, Ricar-
do, Aarón, Alejandro, Esteban, 
Molina e Oscar. A sua esposa 
Josi também estará discipu-
lando: Elena, Raquel, Andrea, 
Anabella e Vanessa. A igreja 
toda esta muito animada com 
o que Deus tem feito de dentro 
para fora, pois o crescimento 
espiritual e numérico tem sido 
notado. Continuem orando 
pelo projeto da casa pastoral 
que suprirá uma necessidade 
futura da igreja, pois devido à 
alta infl ação na Argenti na e os 

valores absurdos de aluguel, 
seria muito custoso para a 
igreja sustentar seu pastor e 
pagar um aluguel. Por isso a 
necessidade da casa pastoral 
na revitalização desta igreja. 
Isso, ao mesmo tempo, supre 
a necessidade imediata do pró-
prio missionário de estar pró-
ximo da igreja. O projeto está 
dividido em 4 etapas e, graças 
a Deus, a SOPASBRE, grupo de 
irmãs da região do Paraná se 
comprometeu com a quarta 
etapa. A primeira etapa cus-
tará R$ 12.800,00, e o próprio 
missionário tem economizado 
de seu sustento para esse pro-
jeto e também contado com o 
apoio de irmãos e igrejas no 
Brasil. Lembramos aos que 
querem contribuir, para que 
entrem em contato através 
do e-mail: adrianojosisilva@
gmail.com.

O ano de 2018 foi de 
grandes vitórias para o mis-
sionário Pr. Geraldo Fonseca 
e sua esposa Ileta. Tiveram 
o apoio de uma equipe do 
MCG - Ministério Cristão 
Global, para o início da cons-
trução do prédio da igreja. 
Em outubro, Pr. Geraldo or-
ganizou o trabalho e convi-
dou o pastor Willian Suarez 
para pastorear a igreja. Ele é 
casado com Gina Sua e tem 
uma filinha, Salomé. No final 
do ano pastor Geraldo veio 
para o Brasil, e graças a Deus 
conseguiu, através de uma 
amiga, Mirian Alencar, trata-
mento com um neurologista, 
Dr. Marcos Cunha, para o seu 
problema de saúde. Por in-
tervenção de Deus, a missão 
os orientou a permanecer na 
região do Cariri e iniciar uma 
congregação em um distrito 
do município de Nova Olin-
da. Além disso, o Seminário 
Batista do Cariri convidou 
pastor Geraldo para cola-
borar na área de capelania, 
junto aos alunos, função que 
já está desenvolvendo, sem 
vínculo financeiro, como 
parte de sua atuação como 
missionário. Seu plano é fa-
zer o tratamento da doença 

degenerativa diagnosticada 
como paraplegia hereditária 
ou tropical, diagnóstico mais 
alentador do que o dado na 
Colômbia, Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA). Todo este 
ano, o missionário Geraldo 
Fonseca estará ligado ao tra-
balho no campo colombia-
no, indo auxiliar e enviando 
recursos para a construção 
do prédio para a igreja em 
Bogotá-Madrid e Leticia.  
Motivos de Oração: grati-
dão a Deus por ter conse-
guido o tratamento de saúde 
pela Universidade Federal 
do Ceará, para o problema 
da paraplegia. Contato com 
Pr. Geraldo & Ileta, pelo 
WhatsApp +57 320 373-
6654, ou pelo e-mail: prge-
raldo2000@yahoo.com.br. 
Contatos com a Igreja En-
viadora: Igreja Batista Elim 
em Fortaleza CE, Pr. Joao 
Humberto (85) 9 9935-5701. 
Pr. Paulo Alves, Presidente 
da MAB (88) 98868-4737. 
Pr. Denílson, Tesoureiro da 
Missão Auxiliadora Batista 
(88) 99995-2228. Pr, Israel 
Alves, Secretário Executivo 
(88) 99638-4822. Pr. Almir 
Marcolino Tavares, Diretor 
do SBC (88) 99612-4213.

A Igreja Bati sta em Piumhi 
e toda a Serra da Canastra pre-
cisa das suas orações. Deus 
tem abençoado ricamente 
o ministério do missionário, 
Pr. Luiz Miguel, sua esposa 
Débora, e os filhos Agnes, 
Annelise e Luigi. Tem havido 
conversões e bati smos. Pr. Luiz 
tem auxiliado a Igreja Bati sta 
de Vargem Bonita enviando 
cada semana uma família para 
parti cipar do culto e ajudar na 
direção dos hinos ou na pre-
gação. Orem pela irmã Fran 
Frota que se prepara para 
ajudar no trabalho em Piumhi 
como missionária, auxiliando 
em diversos ministérios. Ela 

é formada no Seminário Ba-
ti sta Regular do Sul e vem de 
Manaus AM. Os livros escritos 
pelo Pr. Luiz estão sendo bem 
aceitos e todos já estão em 
novas impressões devido ao 
número de pedidos. O últi mo, 
“Muito Além dos Videogames” 
tem se destacado e pode ser 
usado com adolescentes, jo-
vens e adultos que gostam dos 
jogos. Muitos descentres ad-
quiriram e estão tendo acesso 
ao evangelho de Cristo Jesus. 
Se ti verem interessem em ad-
quirir é só falarem comigo pelo 
(37) 98831-9792 (WhatsApp) 
ou e-mail: prmiguelgianeli@
hotmail.com.

Você 
queimou a 
catedral?

Família Ferreira, 
Venezuela

Em 2014 viemos trabalhar 
com a Missão Campo Norte 
na evangelização da região 
Norte do estado de Minas 
Gerais. Atualmente moramos 
na cidade de Gameleiras com 
5.139 habitantes, com apro-
ximadamente 10 membros 
e mais uns 10 congregados. 
Também trabalho como pas-
tor interino na congregação 
na cidade de Serranópolis de 
Minas com 4.712 habitantes, 
distante 130km de Gameleiras, 
onde temos realizado cultos e 
visitações semanalmente. São 
cidades com uma população 
reduzida, mas que precisam 
ouvir o evangelho de Jesus 
Cristo. Cidades onde mais de 
80% da população é católica 
e a pressão que o catolicismo 
tem é enorme, onde a palavra 
de padre é lei. Mas graças ao 

Senhor, almas tem sido salvas, 
novos crentes são perseguidos, 
mas com a força do Senhor 
têm crescido espiritualmen-
te. Aqui em Gameleiras temos 
trabalhado com visitação, es-
tudos bíblicos, cultos nas zonas 
rurais, aulas de teclado, refor-
ço escolar, EBD, reunião com 
jovens, reunião com mulheres, 
cultos nas quartas e domingos 
e, também, estamos em fase 
de construção da igreja. Temos 
feito alguns bazares, recebido 
doações, ofertas e o Senhor 
tem abençoado. Atualmente 
as paredes estão com 2,20m 
de altura. Orem pelo nosso 
trabalho. Pr. Pedro Roberto, 
Missionária Ednalva e Irmã 
Samara. Para contatos use o 
telefone (38) 9812-8006 ou 
e-mail: familia_almeida_pe-
ruibe@hotmail.com.

Gameleiras MG

Piumhi MG

Família Fonseca

Escobar, Argentina
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Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. 
Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues, e 
desata todos os laços de meu coração, menos o laço que prende o 
meu coração ao Teu” (David Livingstone)

Considerando-se que a Igreja do Senhor, segundo a inter-
pretação dispensacional, tenha nascido há cerca de dois 
mil anos passados, não há que se questi onar o fato de 

que ela está envelhecendo e amadurecendo a cada geração. 
Contudo, não é acerca da idade da Igreja terrena que pretendo 
tratar neste arti go, mas sim, precisamente a respeito do enve-
lhecimento da Igreja brasileira, de sua membresia, como um 
resultado inevitável do acelerado processo de envelhecimento 
que a nação brasileira tem passado. Os dados estatí sti cos que 
apresento aqui são originados do óti mo arti go do doutor Fábio 
Nasri, Coordenador do Grupo de Geriatria e Gerontologia do 
Hospital Albert Einstein, publicado em 2008.

Segundo a pesquisa de Nasri, enquanto a população idosa 
(acima de 65 anos) equivalia a 3,1% da população brasileira na 
década de 70, em 2050, representará 19% da população, ao 
mesmo tempo em que a população infanto-juvenil diminuirá. 
Em 2025 o Brasil terá aproximadamente 32 milhões de pesso-
as com mais de 60 anos – será a sexta maior nação idosa do 
mundo. Essa transição deve-se à queda na taxa de natalidade, 
e não exclusivamente ao aumento da longevidade. 

A queda de natalidade é preocupante, pois a mesma pesquisa 
indica um alto declínio do crescimento populacional brasileiro 
desde a década de 60, tendendo a um “crescimento” negati vo nas 
próximas décadas. Outro fator agravante diz respeito ao risco de 
empobrecimento dessa população idosa, pois a injusta distribuição 
de renda brasileira não tem se alterado. A pesquisa aponta que 
há, de fato, um aumento da longevidade em nosso país, inclusive 
prevendo uma desproporção entre os idosos acima de 80 anos: 
em 2050 prevê-se que haverá duas idosas para um idoso.

Um outro fator importante a ser considerado, é o crescimento 
inverso e verti ginoso da população muçulmana brasileira, que, ao 
contrário da cristã, não reprime sua natalidade. Enquanto a taxa 
de fecundidade paulista é de 2,2 fi lhos, entre a população muçul-
mana mundial é de 3,1 (segundo pesquisa do Centro Pew – USA).

As drásti cas mudanças religiosas e socioculturais geradas 
pela transformação etária brasileira exige dos líderes ecle-
siásti cos, não apenas o reconhecimento de sua existência e 
relevância, mas requer uma urgente e imediata reavaliação 
nos investi mentos e estratégias ministeriais em todos as áre-
as – desde a evangelização, discipulado, currículo de ensino, 
locais, horários e frequências dos cultos, e etc. A Igreja brasi-
leira, historicamente acostumada a investi r majoritariamente 
seus recursos em crianças e jovens, deve iniciar o mais rápido 
possível, ações objeti vas no senti do de enfrentar e adequar-se 
às atuais mudanças, e, se não o fi zer, corre o sério risco de ser 
“atropelada” e ferida mortalmente pela onda do envelhecimen-
to nacional – aprendamos com o erro da Igreja europeia. Que 
o Espírito Santo nos conceda sabedoria e coragem em tudo.No dia 15 de abril, 

uma segunda-feira, o mis-
sionário Pr. Ricardo Brito 
esteve na Igreja Bati sta 
Nações Unidas em São 
Paulo, capital, para ouvir 
o testemunho do irmão 
Mehdi, que é marroqui-
no e ex-muçulmano, con-
verti do a Cristo. Foi uma 
bênção, muito edifi cante 

“O homem planeja, mas 
é o Senhor que dirige nossos 
passos”. Nosso plano inicial 
era plantar uma igreja entre o 
povo Kaxinawá. Para isso exis-
ti a um plano de aprendizado 
do idioma e cultura do povo, 
evangelismo, discipulado, trei-
namento dos futuros pastores, 
que pela fé, o Senhor iria le-
vantar, trabalhar na tradução 
das Escrituras mas, como os 
amados sabem, não pudemos 
concreti zar estes planos, pois, 
o nosso Grandioso Deus diri-
giu nossas vidas por um outro 
caminho. Comparo essa mu-
dança de planos como a que 
a Palavra nos mostra com o 
apostolo Paulo que planeja-
ra ir para Ásia, mas o Espírito 
lhe impedira, e obedecendo a 
ordem do Senhor, foi para Ma-
cedônia, e ali Deus o usou de 
maneira poderosa para plantar 
outras igrejas. Pois bem, Deus 

está no controle de nossas vi-
das e a nossa parti cipação na 
obra que Ele está fazendo nes-
te mundo é somente obedecer 
ao que Ele manda. Peço que 
conti nuem orando pelos cole-
gas missionários que estão tra-
balhando com os Kaxinawás: 
Adriano e Tâmara e Henrique 
e Raquel. Já estamos residin-
do no Centro de Treinamento 
Missionário Shekinah (CTMS), 
em Vianópolis GO. Mudamos 
no dia 23 de março. Marlete já 
está dando conti nuidade com 
o tratamento oncológico em 
Goiânia, e estamos confi antes 
que dará tudo certo, pois, o 
Senhor tem cuidado de nós. 
Conti nuem orando por nós, 
pois conti nuamos como mis-
sionários da MNTB, apenas 
ti vemos mudança de campo 
e de atuação. Pr. André Mo-
reira, Marlete, Duda, Ester e 
André Filho.

O Pr. Deusvânio de Sou-
za, plantando a Igreja Bati sta 
Fundamentalista em Cocos, 
no oeste baiano, está na fase 
de construção do prédio da 
igreja. A próxima etapa será 
a cobertura que deverá custar 
dez mil e quinhentos reais. Em 
abril próximo passado o tra-
balho completou seis anos e 
Deus já tem feito muito para 

que haja moti vos de louvor a 
Ele. Para marcar os seis anos, 
houve conferencia evange-
lísti ca e bati smo. Orem pela 
família do Pastor Deusvânio, 
os fi lhos Daniel e André e prin-
cipalmente sua esposa Kelly 
que está em tratamento de 
saúde. Telefone: (77) 99169-
5979, e-mail: deusvanio@
hotmai.com.

Durante estes poucos 
meses que estamos aqui no 
campo missionário em Poços 
de Caldas – MG. Neste mês de 
abril ti ve a oportunidade de 
visitar algumas igrejas, dentre 
elas, a Igreja Bati sta Indepen-
dente de Formiga – MG, lide-
rada pelo Pr. Bruno Oliveira, 

Igreja Bati sta Independente 
de Campo Belo – MG, lidera-
da pelo Pr. Cléber Rodarte e 
Igreja Bati sta Tradicional de 
São Roque de Minas - MG, 
liderada pelo Pr. Vanderley 
Borges. 

Pr. Silval, Perla, Felipe, Vi-
nícius, Lucas e Nícolas.

O Templo Bati sta Marana-
ta de Aparecida de Goiânia GO, 
sob a liderança do Pr. Everton 
de Castro, realizou nos dias 26 
a 28 de abril sua Conferência 
Anual de Missões com obje-
ti vo de renovar a Promessa 
de Fé para Missões, visando 
levantar recursos para ampliar 

o seu quadro de missionários. 
O preletor foi o Pr. Carlos Al-
berto Moraes, Presidente e 
Coordenador de Missões da 
AMI - Associação Missioná-
ria Independente. O tema da 
conferencia foi: “Há Fome na 
Terra: Fome de Pão, Fome de 
Paz, Fome de Deus!”

Qualquer igreja 
dirigida pela lógica 
humana diria que 
deveriam segurar o 
melhor para si. Mas 
Deus não age desta 
forma. A administra-
ção de Deus é bem 
diferente da admi-
nistração humana; 
Deus não opera 
dentro da lógica 
humana. Deus sem-
pre quer que demos 

terças feiras, das 19 às 21h. Es-
tamos com uma frequência de 
18 a 25 pessoas nos cultos de 
domingo e EBD. Deus por estar 
abençoando nosso ministério 
aqui em Porto Ferreira, onde 
iniciamos o trabalho em 20 
de setembro de 2012 com 
uma família e hoje estamos 
com nove famílias servindo ao 
Senhor. Pr. Messias Israel Ber-
tanha e Ivanilde B. Bertanha. 
Contatos pelo telefone (19) 
99804-6299 (vivo), e-mail: 
messiasbertanha@yahoo.
com.br. 

No período de 26 de abril 
a 24 de junho, o missionário Pr. 
Jomar Pinto de Souza, que está 
plantando igrejas no Chile es-
tará visitando igrejas no sul do 
Brasil. Em maio no Rio Grande 
do Sul e em junho em Santa Ca-

tarina. Até o momento em que 
estávamos fechando esta edi-
ção ele ainda ti nha espaço na 
agenda. Para falar com ele, use 
o whatsapp: +5697253-8907. 
O trabalho no Chile precisa de 
apoio fi nanceiro e oração.

Abril foi um mês agitado 
para a missionária Rosângela S. 
Feitosa em Maputo, Moçambi-
que. No dia 7 foi comemorado 
o dia da Mulher Moçambicana 
e a missionária fez um poema 
pra elas na igreja. As mulheres 
moçambicanas são fortes e dis-
postas a trabalhar. Fazem tudo 
o que podem pela família. Ás 
vezes exercem o papel de mãe 
e pai ao mesmo tempo. No dia 
19 foi a confraternização dos 
jovens na Igreja Bapti sta de 
Bagamoyo com concursos bí-
blicos brincadeiras, dinâmicas 

e almoço. Dia de bênçãos. Dia 
25. A Sociedade Feminina reu-
niu-se para o estudo O Fruto 
do Espírito. Em meio a todas 
essas atividades, houve 
ainda a sequência do curso 
Como Preparar Estudos Bí-
blicos. Orem intensamente 
por Moçambique, pois o 
ciclone que atingiu o Norte 
do País no dia 25 de abril 
provocou muitos danos ao 
povo moçambicano. Conta-
tos: WhatsApp: + 258 84 614 
3334. E-mail: missrosangela-
feitosa@gmail.com.

A Noiva de 
Cristo Está 
Envelhecendo!

Família Moreira

Porto Ferreira SP

Agende o Pr. Jomar

Cocos BA

Poços de Caldas MG

Promessa de Fé

Maputo, Moçambique

e ti rar uma foto com ele. Na 
verdade, Pr. Ricardo já o havia 
conhecido e ti nha estado com 
ele pessoalmente em uma Igre-
ja Árabe de São Paulo, assim 
que chegou no Brasil há sete 
anos aproximadamente. Orem 
pelo Pr. Ricardo Brito e seu mi-
nistério através do Projeto Luz 
para o Oriente. Convidem para 
que ele apresente o projeto em 
sua igreja através do telefone: 
(17) 98811-5780.

o melhor de nossas vidas e o 
melhor de nossas igrejas para 
a obra missionaria. Ele deixa 
bem claro em sua Palavra que 
missões é tão importante que 
devemos dar o nosso melhor. 
Aqui em Porto Ferreira, conti -
nuamos realizando visitas nos 
lares e evangelismo de por-
ta a porta e com o ponto de 
pregação no Bairro Paschoal 
Salsano. Também realizamos 
o trabalho com crianças e 
adolescentes no Bairro Porto 
Belo com a frequência de 20 
crianças e 12 adolescentes, às 

Ricardo e Mehdi

e desafi ador para o Pr. Ricardo 
que disse ter saído de lá mais 
animado e empolgado, espe-
rançoso e confi ante, perceben-
do que realmente vale a pena 
fazer o trabalho entre árabes e 
muçulmanos. Sem dúvida, esse 
testemunho confirma mais 
uma vez de modo cabal que, 
o Evangelho é o Poder de Deus 
e pode transformar qualquer 
pessoa (Rm. 1.16). No fi nal, Pr. 
Ricardo pode comprar seu livro 
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Visão
Panorâmica

O caminho para se obter um espírito de oração é 
continuar orando. Quanto menos orarmos, menos 
desejo teremos de orar”. (George Muller)

O pastor Rodolfo Di-
nardi foi até a base 
do Rocha Eterna nos 

Estados Unidos e passou o 
mês de Março de 2019 no 
curso de missões e treina-
mento do PPP, sendo no 
final aceito como Diretor 
do Programa de Prevenção 
Prisional debaixo da dire-
toria nacional do Ministé-

Esse projeto destina-
se a pessoas que não 
buscam fazer turismo 

e nem conforto. Nas regiões 
atendidas o projeto oferece 
auxílio nas áreas da saúde 
bucal, música e esporte, 
bem como treinamentos de 
líderes de igrejas. A liderança 
quer contar com irmãos que 
estejam dispostos a parti ci-
par com total envolvimento 
e dedicação para servir nas 
viagens missionárias. Todos 
os que forem terão, com cer-
teza, grande valor em pelo 
menos uma área. 

De acordo com o Diretor 
e fundados do Projeto, Pr. 
Danilo Salgado, trata-se de 
“uma agência missionária, 
interdenominacional que 
visa promover viagens mis-
sionárias a regiões carentes 
de Deus e de apoio social. Os 
campos primários de atua-
ção são áreas em situação 
social calamitosa, nas quais a 
ação do governo é mínima ou 
nula. Assim, entra em ação o 
Projeto IDE, auxiliando tais 
comunidades de diversas 
maneiras e transmiti ndo os 
valores ETERNOS expressos 
na Bíblia. Da mesma forma 
que levamos ajuda, levamos 
também experiência mis-
sionária aos que desejam 
envolver-se mais na obra de 

Se oramos e não obtemos resposta, se não senti mos 
paz, se não ouvimos uma palavra que nos dê solução 
ou conforto, então sobrevém-nos uma ansiedade que 

nos consome, uma solidão que nos massacra!
Vemos na Bíblia Sagrada que muitos homens e mulheres 

de Deus ti veram seus momentos de ansiedade, angústi as e 
desânimo. Em alguns casos, a depressão alcançou proporções 
tão graves, que esses nobres personagens bíblicos chegaram 
a desejar a morte – e mesmo pedi-la a Deus. Foi vivendo um 
momento desses que Moisés disse: “Se assim me tratas, 
mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho favor aos teus 
olhos; e não me deixes ver a minha miséria”. (Números 11.15). 

Elias, ameaçado por Jezabel, “foi ao deserto, caminho 
de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro; e 
pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, 
a minha alma, por não sou melhor do que meus pais” I Reis 
19.4). Outro profeta, Jonas, fez pedido semelhante: “Peço-te, 
pois, ó Senhor, ti ra-me a vida, porque me é morrer do que 
viver” Jonas 4.3). Jeremias foi mais longe: desejou nunca ter 
nascido. Disse ele: “Maldito o dia em que nasci! Não seria 
bendito o dia em que me deu à luz minha mãe! Por que não 
me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não 
foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetua-
mente? Por que saí do ventre materno tão-somente para ver 
trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os 
meus dias?” Jeremias 20.14, 17, 18). Até o apóstolo Paulo, 
admirado com o modelo de fi rmeza e perseverança, esteve 
perto de entregar os pontos: “Porque não queremos, irmãos, 
que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio0 
na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de 
desesperarmos até da própria vida” (II Corínti os 1.8)

Como foi que Moisés, Elias, Jonas, Jeremias, Paulo e mui-
tos outros conseguiram sair dessas situações de crise? Algo 
em comum lhes sucedeu: eles receberam uma palavra vinda 
do céu!  Oraram, choraram, buscaram! E o Senhor atendeu, 
falou-lhes ao coração, reerguendo-os. Daniel recebeu uma 
palavra da aparte de Deus e testemunhou: “...ao falar ele 
comigo, fi quei fortalecido e disse: fala, meu senhor, pois me 
fortaleceste”. (Daniel 10.19). Mas o que acontece quando 
Deus não fala!

Esse foi o drama de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele 
estava prestes a enfrentar uma batalha muito difí cil contra 
o exército dos fi listeu, mais numerosos e mais bem armado 
que o seu. A Bíblia diz que: “Vendo Saul o acampamento dos 
fi listeus, foi tomado de medo, e muitos se estremeceu o seu 
coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe 
respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profe-
tas” (I Samuel 28.5-6).  Os céus guardaram silêncio absoluto!

E ele, desesperado, não conseguiu suportar o peso es-
magador daquele silêncio. Na esperança de receber alguma 
mensagem do além que o confortasse, consultou uma mé-
dium. Foi um erro fatal que, segundo as Escrituras, custou-lhe 
a vida. “Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão 
cometi da contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, 
que ele não guardara; e também porque interrogara e con-
sultara uma necromante”.  (I Crônica 10.13).

Infelizmente, muitas pessoas têm agido assim hoje em 
dia e as consequências são igualmente desastrosas. O texto 
de Apocalipse 8.1-6 ensina-nos que pode haver silêncio no 
céu. E, nesse livro o céu é apresentado como um local sem-
pre cheio de vozes! São constantes os louvores, trovões, 
exclamações, cânti cos, brados e proclamações! Entretanto 
lemos que, ao ser aberto o séti mo selo, “houve silêncio no 
céu cerca de meia hora”. ( V.1)

Sim, meus amados irmãos e irmãs, pode haver silêncio no 
céu! Às vezes ele acontece por causa dos nossos pecados! “Eis 
que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa 
salvar; nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas 
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso 
Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para 
que vos não ouça”. (Isaías 59.1-2).  Este foi o caso do rei Saul.

João, o autor de Apocalipse, estava em um ponto de 
observação privilegiado – no mirante da História! – e pôde 
ver o que nós, normalmente, não vemos: o que acontece 
no céu quando tudo está em silêncio?! Deus pode não estar 
falando, mas certamente está ouvindo – é o que nos revela 
a visão apocalípti ca. Quando há silêncio no céu, é que Deus 
está trabalhando para que haja, no tocar da trombeta, um 
derramar de bênçãos para que nossas orações possam ser 
respondidas!  Creia nisso! 

Quando há 
silêncio no 
céu...

rio Rocha Eterna no Brasil, 
presidido pelo pastor João 
Henrique Alves.

Para o Pr. Rodolfo, “o 
ano de 2019 será um ano 
de oração para que o mi-
nistério nas escolas se torne 
realidade em nosso país e 
sem nenhum empecilho do 
governo. Vamos trabalhar 
nas documentações neces-

sárias e nas traduções do 
vasto material que temos 
em inglês e também estare-
mos levantando o sustendo 
da família Dinardi.”

A parti r de agora, o Mi-
nistério Rocha Eterna inicia 
este novo trabalho no Brasil 
que tem como objeti vo alcan-
çar as crianças e os adoles-
centes das escolas do nosso 

país. Muito empolgado com 
o novo ministério que está 
iniciando, Pr. Rodolfo acredita 
que “se abrirmos os portões 
das escolas para o Evangelho, 
fecharemos os portões das 
penitenciarias.”

Contatos com Pr. Rodol-
fo Dinardi pelo e-mail: rvd.
dorfo@gmail.com, ou pelo 
telefone (16) 98856-9011.

PPP - O Novo Projeto do 
Ministério Rocha Eterna

DEUS ESTÁ MESMO NO CONTROLE?
Jerry Bridges
www.vidanova.com.br

Dicas de Leitura
PERDÃO TOTAL NA IGREJA
Maurício Zágari
www.mundocristao

PREOCUPAÇÃO - COMO VENCÊ-LA?
Ernesto Kraft 
www.chamada.com.br

To d o s  o s 
dias podemos 
enfrentar proble-
mas, provações, 
tragédias: uma 
catástrofe natu-
ral do outro lado 
do mundo, um 
trágico acidente 
envolvendo um 
amado membro 
da família, ata-
ques terroristas, tempestades que deixam 
milhares de desabrigados e até mesmo re-
lacionamentos desfeitos. Ao deparar com 
esses acontecimentos, todos buscamos as 
mesmas respostas: “Por quê? Onde está 
Deus em tudo isso? Deus está realmente 
no controle?” Esse livro ajuda a refl eti r 
sobre essas questões à luz das Escrituras. 

Há algo de 
muito errado 
quando a igreja 
deixa de ser um 
espaço de cura e 
restauração. De 
tanto ferir e ser 
feridos, muitos 
cristãos cinica-
mente aceitam 
como inevitável 
o que tanto en-
tristece a Deus. Com seu talento criati vo 
e faro jornalísti co, Maurício Zágari conver-
sou com anônimos e fi guras conhecidas 
para compreender esse triste fenômeno 
do cristi anismo. O resultado vai muito 
além do mero desabafo. Zágari apresenta 
histórias tocantes de pessoas cuja dor 
angusti ante lhes fere a alma. 

A essência 
desse livro é esta: 
Nosso trabalho di-
ário não seria tão 
penoso se dei-
xássemos Deus 
fazer a sua parte 
em nossa vida. A 
ansiedade deve 
nos aproximar de 
Deus e não afas-
tar-nos. Precisamos aprender a fazer 
parceria com Deus. Nessa parceria, você 
faz o trabalho e o Senhor assume as 
preocupações. Essa é uma sociedade 
maravilhosa e verdadeira, pois se dei-
xássemos Deus fazer a sua parte em 
nossa vida, tudo seria diferente. Essa é 
a essência deste livro: Deixe Deus par-
ti cipar da sua vida!

evangelização e ação social 
pelo mundo”. 

Para parti cipar do Projeto 
IDE 2020, o investi mento, por 
pessoa é de 12 parcelas de 
R$ 160,00 (Cento e sessenta 
reais) no cartão de crédito. 
Este valor inclui: Passagem 
Aérea ida e volta (São Pau-
lo - Luanda). Gastos Extras 
de R$400,00 com hospeda-
gem, alimentação, passeios 
em Luanda, deslocamento 
terrestre durante a estadia 
em Luanda, e o Kit Projeto 
IDE. Os valores podem sofrer 
alterações sem prévio aviso 
em função do aumento ines-
perado da passagem aérea. 

DESPESAS PESSOAIS 
Cada candidato à viagem 

estará pessoalmente res-
ponsável por providenciar 
sua devida documentação e 
preparati vos necessários para 
a viagem, a saber: passapor-
te com custo em média de 
R$ 260,00, vacina, visto com 
custo médio de R$ 100,00. 
Com relação ao visto, dare-
mos maiores informações 
após a confi rmação de sua 
ida na viagem missionária.

BAGAGEM
Todos têm direito a duas 

malas de 23kg cada. A fi m 
de conseguirmos levar os 

materiais que 
usaremos e do-
ações que rece-
beremos, cada 
pessoa deverá 
levar duas mala, 
deixando uma 
mala de 23kg 
livres para o 
Projeto Ide usar 
para despachar 
os materiais e 
doação. 

CANCELAMEN-
TO

Em caso de 
cancelamento 
os valores refe-

Projeto IDE 2020 - Luanda, Angola

rentes ao seguro Viagem, 
Kit Projeto IDE não serão 
devolvidos. Quanto a passa-
gem aérea o reembolso será 
de acordo com as normas da 
companhia aérea. 

Entre em contato e co-
nheça as formas de custear 
esses gastos extras. Usamos 
o método dos cofres e outras 
formas que ajudam em qua-
se que 100% com os gastos 
extras. 

QUEM É O PR. DANILO 
SALGADO, DIRETOR 

E FUNDADOR DO 
PROJETO IDE?

Ele é casado com Karla 
Haila C. Salgado e abenço-
ados com dois fi lhos, Raul e 
Isabella. É pastor da Igreja Ba-
ti sta do Park Piracicaba desde 
janeiro de 2011. É Bacharel 
em Teologia pelo SBPV e Pós 
Graduado em Arte, Música e 
Teologia pela FLAM. 

Para entrar em contato com ele, telefone: (19) 2537-1049, 
de terça à sexta das 14h às 17h.
Endereço: Rua Theresinha Beduschi, 245 – Piracicaba SP - 
CEP 13409-050
Inscrições pelo site: htt ps://www.projetomissionarioide.com



7
Maio de 2019 •

Radar
Geral

Nada esclarece tanto a visão e eleva tanto a vida, quanto 
a decisão de avançar no que você sabe ser inteiramente à 
vontade do Senhor”  (John Paton)

Bethany � ompson

Tecnologia está em todo lugar e tem transformado nossas 
vidas, mas esta mudança não é completamente positi va. 
É importante que todos saibam que o uso excessivo da 

mídia digital por crianças está ligado a danos às vistas, problemas 
no desenvolvimento do cérebro, distúrbios de sono, défi cit de 
atenção, atrasos acadêmicos, difi culdades no desenvolvimento 
social, menor desenvolvimento fí sico, obesidade e atrasos no 
desenvolvimento de linguagem (Center on Media and Human 
Development,2013). Você mesmo pode observar os efeitos. 
Chame um grupo de crianças para brincar onde têm carrinhos, 
bonecas ou outros brinquedos tradicionais. Observe como as 
crianças interagem e se divertem uti lizando sua imaginação. 
Depois entregue tabletes com jogos e note a diferença. As crian-
ças mal piscam e nem percebem quando alguém entra ou sai 
do ambiente. Em muitas escolas, professores tem me relatado 
a diferença grande que veem entre os alunos de hoje e os de 
alguns anos atrás. A cada ano que passa, mais e mais alunos 
estão tendo difi culdade em prestar atenção e mais estão sendo 
diagnosti cados com défi cit de atenção. Creio que há uma ligação 
direta entre o estí mulo digital constante e a difi culdade que 
estas crianças têm em prestarem atenção na escola. Segundo 
a Cleveland Clinic dos EUA (2018), é possível ver os mesmos 
sintomas de TDAH em crianças que uti lizam excessivamente 
a mídia digital e há questões sobre a infl uência negati va que a 
comunicação digital pode ter na interação social das crianças. 
Um grupo de pediatras recomenda que crianças abaixo de 
três anos não tenham acesso a mídia digital e que alunos de 
idade escolar tenham seu acesso limitado a uma hora por dia 
(American Academy of Pediatrics, Cleveland Clinic, 2018). Outra 
área que tem me preocupado muito é o conteúdo inapropriado 
e os perigos para crianças que estão expostas a mídias digitais 
não responsáveis. Como diretora de escola, tenho visto os se-
guintes problemas infl uenciados por mídias digitais: a práti ca 
de bullying com ideias ti radas do youtube e de novelas infanti s, 
agressão fí sica ligada a jogos e fi lmes violentos, crianças lidan-
do com ideias sexuais muito cedo por terem assisti do a coisas 
inapropriadas, pesadelos de crianças que, ao acessaram vídeos 
infanti s, receberam uma mensagem assustadora do “momo” os 
incenti vando a se machucarem e crianças com as emoções na 
fl or da pele escrevendo coisas que não deveriam na mídia social. 
A Bíblia manda os pais ensinarem seus fi lhos o tempo todo e 
também manda educá-los no caminho em que devem andar 
(Dt. 11:19; Pv. 22:6). Educar é um verbo de ação. Pais precisam 
se envolver nesta questão tão importante da infl uência da mídia 
digital em seus fi lhos. Uma forma de fazer mudanças positi vas é 
através de seu exemplo. Pesquisas revelaram uma ligação entre 
a quanti dade de tempo que pais passam com mídia digital e o 
tempo que seus fi lhos fazem o mesmo (Goh, Bay e Chen, 2015). 
Pais precisam envolver seus fi lhos em conversas signifi cati vas. 
Crianças precisam ver seus pais lendo livros e tendo conversas na 
mesa de jantar sem interrupções digitais. Pais precisam também 
controlar o acesso à mídia digital de seus fi lhos de acordo com 
suas idades, observando sempre o tempo e conteúdo.

Pela graça de Deus, de 
janeiro a março, no Chile, 
apoiando o missionário Pr. Jo-
mar de Souza da Igreja Bati sta 
Galileia, o irmão Bruno Lahan 
e sua esposa Gabriella, estão 
em um processo de aprendi-
zado e amadurecimento para 
a obra do Senhor. Bruno faz as 
funções pastorais e sua espo-
sa ajuda com a música. Bruno 
está no Chile para apoiar o 
missionário Jomar que preci-
sa fazer algumas viagens ao 
longo do ano de 2019. Bruno 
e Gabriella ti veram a opor-
tunidade de visitar a cidade 

O pastor Kleber Apare-
cido Silva da Igreja Batista 
Esperança em Serra Azul SP, 
juntamente com sua família, a 
esposa Simone e o fi lho Higor, 
louvam ao Senhor pelas bên-
çãos no ministério. No quinto 
ano da nova igreja, resultan-
te do Projeto Anti oquia, tem 
havido salvação de almas e 
edifi cação dos salvos, desde 
as crianças até aos adultos. Na 
área de missões a igreja tam-
bém tem crescido, passando 
agora de 9 para 11 projetos 
apoiados. Dois jovens da igreja 
já terminaram o treinamento 
no Seminário Bati sta Ebenézer, 
sendo que um deles se mostra 
vocacionado para o ministé-

rio pastoral. Pr. Kléber pede as 
orações pela etapa de constru-

A Igreja Bati sta Boas Novas 
em Sales Oliveira liderada pelo 
Pr. Lorival Pedroso da Silva re-
aliza a Conferência Anual da 
Família nos dias 4 e 5 de maio. 
Sob o tema, “Reforçando Nos-

sas Trincheiras”, o evento terá 
o Pr. Luciano Marti ns, da Igre-
ja Bati sta Central de Barretos 
SP, como preletor. As igrejas 
da região foram convidadas a 
parti cipar no sábado.

Neste mês de maio, no dia 
11, das 8 horas até o fi m do 
dia, acontece o 23º Encontro 
Regional de Mulheres Cristãs. 
Desta feita o encontro está sob 
os cuidados da Igreja Bati sta 
Independente de Parque São 
Sebastião em Ribeirão Pre-
to, pastoreada por Mário D. 
Baio. A coordenação fi cou a 
cargo da sua esposa, irmã Re-
gina Dinardi Baio. O local do 

evento será o Centro de Con-
venções de Ribeirão Preto na 
Rua Bernardino de Campos, 
999. O tema será “Santi fi cai-
vos”, tendo como preletora a 
irmã Stephanie Lunday, de São 
Paulo, capital. Além de óti ma 
localização e ampla infraes-
trutura, o auditório do Centro 
de Convenções é climati zado. 
Contatos (16) 98809-7360 com 
Regina.

de Concepcion, pois há uma 
probabilidade, no futuro, do 
casal ir defi niti vamente para 
o Chile plantar igrejas naquela 
cidade e região. Orem pelo 
jovem casal.

No mês de julho 
nos dias 1 a 20, o 
Pr. Raul Nogueira 

estará empreendendo maia 
uma etapa do Projeto Trans-
cultural através do Centro de 
Treinamento Transcultural - 
Ministério LVO - Luz e Vida 
para Orientais, cuja base está 
dentro do Seminário Bati sta 
Logos, no Bairro Jabaquara, 
em São Paulo, capital. 

Este ano a viagem será 
para o Paraguai e o alvo é 
conseguir pelo menos 20 
parti cipantes para a equipe 
missionária. Caso alguém 
esteja interessado, ou saiba 
quem deseja, pode entrar 
em contato pelo WhatsApp: 
(11) 99911-5272 ou através 
do e-mail: jasialvo@gamil.
com. Falar com Pr. Raúl ou 
com sua esposa Graça. É 
possível que alguns irmãos 
não possam ficar até o dia 
vinte e, neste caso, poderá 
ficar menos dias, mas no 
mínimo 10 dias. Quem não 
puder estar no projeto ORE 

para que o Senhor nos dê 
sabedoria.

Explicando o projeto, 
Pr. Raul disse: “Como temos 
feito nos últi mos seis anos, 
estaremos realizando mais 
um projeto transcultural e 
desta vez no Paraguai, na 
Ciudad Del Leste. O custo do 
projeto está esti mado em R$ 
1.300,00 (Um mil e trezen-
tos reais). Este valor inclui o 
transporte de ÔNIBUS, ida e 
volta São Paulo - Paraguai, 
hospedagem e alimentação. 
Fora o transporte, os demais 
valores serão rateados entre 
os parti cipantes”.

INSTRUÇÕES E O 
CADASTRO A SER 

PREENCHIDO:
1- Levar a IDENTIDADE 

(RG) - não é necessário le-
var o passaporte (Carteira 
de Motorista NÃO serve)

2- Levar saco de dormir 
para um tempo mais frio ao 
invés de roupa de cama e 
cobertor.

3- Levar seus materiais 
de higiene pessoal e toalha 
de banho.

4- Levar seus remédios 
de uso contí nuo e outros que 
achar necessário.

5- Levar pouca roupa. 
Lavaremos no local. Será 
um tempo mais frio. Leve um 
bom agasalho. Caso queira, 

leve touca de frio.
6- Caso possa, leve Bíblia 

em espanhol.
Para se inscrever, entre 

em contato com Pastor Raúl 
pelo e-mail: jasialvo@gmail.
com ou mande uma mensa-
gem para o nosso WhatsApp 
(11) 99911 5272 avisando 
que fez a inscrição.

Alerta aos Pais: 
Os Efeitos da 
Tecnologia

Cleveland Clinic (2018, Agosto 13) Mental Health. Can too Much Tech 
Cause ADHD Symptoms in Your Child? htt ps://health.clevelandclinic.
org/can-too-much-tech-cause-adhd-symptoms-in-your-child/
Goh, W. W. L., Bay, S., & Chen, V. H.-H. (2015). Young school children’s 
use of digital devices and parental rules. Telemati cs and Informati cs, 
32, 787–795. htt ps://doi.org/10.1016/j.tele.2015.04.002
Center on Media and Human Development (2013). Parenti ng in
The age of digital technology: A nati onal survey. Northwestern
University. Fundamento Cristão (62) 3954-0061

Família Lahan

Igreja Batista Esperança

ção que envolve a cozinha e o 
banheiro. E-mail: klebersilva.

ibisa@gmail.com, telefone 
(16) 99337-7725.

Conferência da 
Família

23º Encontro 
Regional de Mulheres

Projeto Paraguai 2019

Pr. Raul e a esposa Graça
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Missão é, convenientemente, uma palavra abrangente, que compreende 
tudo o que Deus ordenou que seu povo fizesse no mundo. Portanto, ela 
inclui evangelismo e responsabilidade social, pois ambas são expressões 
autênticas do amor” (John Stott)

No dia 16 de março 
de 2019, na Primeira 
Igreja Bati sta Bíblica 

em Vila Natal, São Paulo, 
Capital, sob a liderança do 
Pr. Mário José da Silva, foi 
realizado o primeiro culto 
de grati dão a Deus deste 
ano pela COMBOBB - Co-
munhão dos Jovens Bati sta 
Bíblicos. O pregador foi o 

Pr. Renato Sá Barreto Neto, 
da Igreja Bati sta Bíblica em 
Vila São Jorge, Guarulhos 
SP, abordando o tema: “De 
costas para o mundo; de 
frente para Deus”. O even-
to contou com a parti cipa-
ção de mais de 150 jovens 
oriundos de diversas igrejas 
da Grande São Paulo e do 
litoral.

Presidida pelo Pr. Má-
rio José da Silva, da 
Primeira Igreja Ba-

ti sta Bíblica em Vila Natal, 
São Paulo SP, a JUBBESP 
- Junta Bati sta Bíblica do 
Estado de São Paulo, rea-
lizou sua reunião bimestral 
no dia nove de março pró-

ximo passado. O evento foi 
recepcionado pela Igreja 
Batista Bíblica em Praia 
Grande SP liderada pelo Pr. 
Edson Campos. O preletor 
foi o Pr. Osmar Vandete de 
Freitas da Igreja Bati sta Bí-
blica em Jardim Aeroporto 
em Campinas SP.

Com uma participação 
efeti va de 200 represen-
tantes de igrejas dos es-

tados do Amazonas, Roraima, 
Rondônia e Pará; foi realizado 
sob a liderança dos Missioná-
rios Edvaldo e Hubermária Al-
ves (Coordenação OANSE da 
Região NORTE), o 3º ELONOR-
TE (Encontro de Líderes OANSE 
da Região Norte). Foram três 
dias de treinamentos, intera-
ções e palavras de orientação 
e motivação aos líderes do 

OANSE. Com o tema: Lutan-
do juntos pela Fé, tendo como 
base bíblica a carta de Paulo 
aos Filipenses 1.27. 

Foram realizadas três pa-
lestras e seis ofi cinas; Pr. Ran-
dal Joel Richner durante as 
palestras abordou três alertas: 
Viver, Coração e Testemunho; 
e as ofi cinas “Hora do Manu-
al” (Missionária Hubermária), 
“Hora do Devocional” (Profes-
sora Aline Neves), “Liderança 
no Ministério OANSE” (Pr. João 

Saraiva), “Como Alcançar Jo-
vens” (Pr. Vanderson), “Exce-
lência do Ministério OANSE” 
(Missionário Edvaldo), “Alcan-
çando As Famílias” (Pr. Ran-
dal). O evento foi realizado nas 
dependências da Igreja Bati sta 
em Dom Pedro, Avenida Pedro 
Teixeira, nº 75, Manaus AM.

Na avaliação do Missio-
nário Edvaldo, o Evento foi 
muito grati fi cante e alcançou 
seu objeti vo, despertando as li-
deranças do Ministério OANSE 

em cada uma das igrejas, a lu-
tarem juntos pela Fé (Fp 1:27) 
com: planejamento, liderança, 
organização e controle.Com a 
certeza de estarem executan-
do o evangelismo e discipulado 
de crianças, adolescentes e jo-
vens. Orando a Deus, que pela 
sua infi nita Graça, Misericórdia 
e santo poder, conduza nossos 
corações em seu amor.

Mais informações na pági-
na do Facebook: Oanse Região 
Norte.

Quem já esteve na selva 
amazônica, sabe como é. 
Esti ve nas aldeias algu-

mas vezes e outras sobrevoei 
sobre a selva. Tanto embaixo, 
no solo, como acima, sobrevo-
ando, dá muito medo perceber 
a imensidão da maior fl oresta 
tropical do mundo. Afi nal, ela 
está distribuída em torno de 
oito países, Brasil, Colômbia, 
Guiana Francesa, Bolívia, Su-
riname, Peru, Venezuela e 
Equador, cobrindo em torno 
de 5,5 milhões de quilômetros 
quadrados.

Na manhã do dia 24 de 
março de 2019, o missionário 
da MNTB, Vladimir Menezes 
Cunha, de 59 anos, trabalhan-
do na Comunidade Indígena do 
Limoeiro, município de Lábrea 
(852 km de Manaus), saiu para 
uma atividade e se perdeu. 
Após 24h, os membros da igreja 
foram até a Delegacia da Polícia 
Civil do município e registraram 
o desaparecimento. 

No dia 26 de março o CB-
MAM - Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas foi acio-
nado e, por terá, água ar, as 
primeiras buscas foram inicia-
das. Logo em seguida, dado 
às difi culdades percebidas, foi 
enviado um efeti vo maior para 
as buscas numa área aproxi-

mada de 70 km ao redor. Além 
dos bombeiros, ribeirinhos e 
indígenas participavam das 
buscas, sem o menor sucesso.

As buscas duraram nove 
dias e, quando já se dava por 
desaparecido, o missionário 
foi, milagrosamente encontra-
do, e levado para a comunida-
de. Apesar de abati do e can-
sado, e um tanto desidratado, 
seu estado geral era bom. Um 
pouco de soro e logo estava 
bem. Ao ouvir o relato feito 
pelo missionário Dionnathan 
Medeiros, você entenderá por-
que foi um milagre. O relato é 
edifi cante e, por isso, vou des-
crevê-lo com base nas palavras 
do Dionathan:

Estou a caminho de volta 
pra casa, no trecho entre Porto 
Velho e Rio Branco, atraves-
sando a balsa e louvando a 
Deus pelo cuidado que teve 
para com o Vladmir. Foram 
dias difí ceis nos quais a nossa 
fé foi provada. Dias nos quais 
muitos intercediam em todo 
o Brasil e até em outros pa-
íses, para que o missionário 
fosse encontrado com vida. 
Esperávamos uma resposta 
imediata do Senhor que, no 
entanto, optou por responder 
a seu modo e no seu tempo.

Foram dias de cansaço e 

tensão. Sempre me lem-
brava das palavras do Se-
nhor, no Salmo 91.5-14, 
aplicando-as ao Vladimir, 
pois o tempo passava e 
a expectati va de encon-
trá-lo bem, diminuía: 
“Não terás medo do ter-
ror de noite nem da seta 
que voa de dia, Nem da 
peste que anda na escuri-
dão, nem da mortandade 
que assola ao meio-dia. 
(...) Porque aos seus 
anjos dará ordem a teu 

para que a Glória não fosse 
atribuída aos pajés que os es-
tavam orientando.

O Senhor fez um motor de 
um barco quebrar em frente 
ao local onde Vladmir estava. 
Vladmir estava perto da mar-
gem do rio, mas impossibili-
tado de chegar à mesma pelo 
fato de haver um igapó. Quan-
do o missionário Elton e três 
ribeirinhos pararam tentando 
resolver o problema do motor 
quebrado do barco, o silêncio 
possibilitou que eles escutas-
sem o Vladmir chamando e 
foram ao encontro dele.

Dionnathan Medeiros é missio-
nário da CBBN, em parceria com 
a Missão Novas Tribos do Brasil.

3º ELONORTE

Foi o que constatou um 
recente estudo feito 
nos Estados Unidos, 

que mostrou que as famí-
lias que prezam pela leitu-
ra da Bíblia e oração são a 
minoria.

O Instituto Barna Rese-
arch, divulgou uma pesquisa 
em que constatou que ape-
nas 25% das famílias cristãs 
dos EUA leem a Bíblia e oram 

em suas casas. O estudo 
questionava os entrevista-
dos a respeito de três ele-
mentos da prática de fé, e a 
maioria cumpre apenas uma 
ou nenhuma das atividades. 
Os três elementos são: orar 
todos os dias com os seus fa-
miliares e ler a Bíblia juntos; 
conversar sobre Deus pelo 
menos uma vez por semana; 
e acolher não familiares re-

gularmente ou várias vezes 
por mês.

Ao todo, 2.347 pesso-
as foram ouvidas. O estudo 
também apontou que 33% dos 
entrevistados declararam que 
seguem as práti cas espirituais 
de orar e ler a Bíblia e ainda 
conversam sobre Deus, 14% 
prati cam apenas a hospitali-
dade e 28% não prati cam ne-
nhuma das ações.

“Famílias vibrantes se des-
tacam por terem um tempo sig-
nifi cati vo, diverti do e de quali-
dade com seus familiares”, diz 
a pesquisa ao comparar dados 
de que 32% dos entrevistados 
se reúnem para jogos, 63% para 
tomarem o café da manhã jun-
tos e 75% que jantam juntos 
todos os dias.

Fonte: Barna Research

Apenas 25% das famílias cristãs 
oram e leem a Bíblia

Nas buscas ao Vladimir, Deus 
operou um milagre!

respeito, para te guardarem 
em todos os teus caminhos. 
Pisarás sobre o leão e a cobra; 
calcarás aos pés o leão jovem e 
a serpente (...) Porquanto tão 
encarecidamente me amou, 
também eu o livrarei; pô-lo-ei 
em reti ro alto, porque conhe-
ceu o meu nome.”

Era preciso um milagre, e 
o Senhor operou esse milagre 
para Sua glória. Os bombeiros, 
homens capacitados, apesar 
de trabalharem muito, não 
conseguiram achar o Vlad-
mir, para que a glória não 
fosse atribuída à capacidade 
técnica humana.  Os indígenas, 
apesar de serem naturais da 
região, conhecerem a fl oresta, 
e terem perícia natural, não 
conseguiram achar o Vladmir, 

JUBBESP na Praia 
Grande

A Igreja Batista Boas 
Novas de Formi-
ga MG realizará o 

Acampamento de Inverno, 
cujo tema será: “EM QUEM 
CONFIAR?”, abordando as-
suntos sobre ansiedade, 
frustrações, decepções, en-
trega completa e confi ança 
plena no Senhor… O intuito 
é promover o crescimen-
to espiritual, a comunhão 
entre os irmãos e a glori-
fi cação do nome de Deus! 
A liderança estará sob os 
cuidados do Pr. Dantas e 
a preleção estará a cargo 
do Pr. Cléber Rodarte, da 
Igreja Bati sta. Independen-
te Boas Novas em Campo 
Belo MG. Voltado para 
famílias, o acampamento 
ocorrerá nos dias 20 a 23 

de junho do corrente ano. 
As inscrições se encerrarão 
no dia 15 de junho: htt ps://
goo.gl/forms/QFlrnBCiel-
mFORGJ2. Para mais infor-
mações, entre em conta-
to: (35) 9.9831-1500 (Vivo 
- WhatsApp) Pr. Dantas (37) 
9.9988-1589 (Vivo - What-
sApp) Alexandra.

Acampamento em 
Formiga MG


