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Pesquisa  fe i ta 
pelo professor e 
cienti sta políti co 

Ryan Burge, da Eastern 
Illinois University, mostra 
um embate estatí sti co en-
tre católicos, evangélicos e 
ateus nos Estados Unidos. 

Este ano, no 21º 
Congresso Inter-
nacional Sobre a 

Palavra Proféti ca, nos dias 
23 a 26 de Outubro de 
2019 em Águas de Lindóia 
SP, você terá quatro exce-
lentes preletores tratando 

Neste ano, o 23º 
Encontro Re-
gional de Mu-

lheres Cristãs, foi reali-
zado pela Igreja Batista 
Independente do Parque 
Ribeirão Preto, liderada 
pelos pastores, Mário 
Donizeti Baio, e Rodolfo 
V. Dinardi, contando com 

No período de 21 
a 25 de agosto 
deste 2019, na 

IBIRP - Igreja Batista In-
dependente de Ribeirão 
Preto SP, sob a liderança 
do Pr. Milton José Nunes, 
acontecerá a Conferência 
Missionária Impacto Mun-
dial com o objeti vo de des-
pertar vocações, recrutar 
candidatos para o campo 
missionário e incenti var as 
lideranças das igrejas locais 
na sustentação do que, de 

Em comemoração 
pelos 57 anos de 
Organização, a 

MIBRAFÉ - Missão Brasileira 
Bati sta da Fé realizou um 
Culto de Ações de Graças 
na noite do sábado, dia 11 
de maio nas dependências 
da Igreja Bati sta em Dom 
Pedro. O grupo musical 
coordenado pelos músi-
cos Samuel e Edwilson, 

D ia 15 deste mês 
de junho a Igreja 
Batista Indepen-

dente de Serrana, sob a 
liderança do Pr. Alexan-
dre Oliveira, realiza o 
Segundo Simpósio sobre 
Missões. Os palestrantes 
convidados são Kleber 
Serra, Diretor do Centro 
de Treinamento Sheki-
nah, em Vianópolis GO e 
o missionário Pr. Wesley 
Palla, plantador e pastor 
da Igreja Batista Maranata 
em Guarulhos SP. 

Céu x Inferno

do tema: “Céu x Inferno”. 
Em tempo de evangelho 
da prosperidade muito se 
fala sobre o aqui e agora, 
mas pouco sobre o esta-
do eterno. Esses quatro 
pregadores vão conduzir 
estudos que vai levá-lo de 

volta às Escrituras dentro 
desse tema tão relevante 
para nossos dias: Johannes 
Vogel da Alemanha, Mark 
Hitchcock dos EUA, Meno 
Kalisher de Israel e Norbert 
Lieth da Suíça. Leia matéria 
na página 6

Conferência Missionária Impacto 
Mundial em Ribeirão Preto SP

MIBRAFE comemora 57 anos

conduziram a adoração 
com maravilhosos hinos 
e cânti cos espirituais, um 
lindo especial por nome 
“Ao Seu Encontro” solado 
pela irmã Rebeca e acom-
panhada pelos demais can-
tores do grupo de louvor, 
e belos hinos executados 
pelo Coral MIBRAFÉ, sob 
a regência da maestrina 
Andréia Araújo. 

Pastor Ely Andrade foi o 
preletor, e trouxe a mensa-
gem do Senhor para todos 
os presentes, abordan-
do o tema: “Unidos Pelo 
Progresso Missionário”, 
tendo como base bíblica 
João 17.21-23, deixando a 
seguinte frase para nossa 
refl exão: “A UNIÃO PRODUZ 
O RESULTADO ESPERADO”.

Leia na Página 3

fato, é a missão da Igreja.
O preletor será o Dr. 

Joel Logan, Presidente da 
Missão Bati sta Internacio-
nal (TBIM) e da Faculdade 
Bati sta com sede na Taber-
nacle Bapti st Church, Gre-
enville, SC - EUA. A confe-
rência contará, também, 
com a presença de outros 
26 irmãos norte-america-
nos que virão ao Brasil a fi m 
de parti ciparem do evento, 
entre eles, o Pr. Terrill Na-
than Rose, que pastoreou a 

IBIRP, logo depois da saída 
do fundador da Igreja, o seu 
pai, missionário, Pr. Jaime 
William Rose. Página 7

Segundo a pesquisa Gene-
ral Social Service, o número 
de indivíduos sem religião 
(23,1%) encostou no de 
evangélicos (22,8%) e de 
católicos (23%).

Mais de 2.000 pessoas 
foram entrevistadas pesso-

almente para a realização 
do levantamento. Segundo 
Burge, a diferença entre 
evangélicos, católicos e sem 
religião confi gura um empa-
te estatí sti co - está dentro da 
margem de erro da pesquisa. 
Conti nua na página 2

Número de ateus nos EUA se 
iguala a católicos e evangélicos

Encontro em Ribeirão 
Preto reuniu 426 mulheres

A programação terá 
início às 8h30 com o café 
da manhã e término às 
16h. Na parte da manhã 
haverá um desafio mis-
sionário da missão Rocha 
Eterna e o Simpósio Sobre 
Evangelismo Urbano com 
o Pr. Wesley Palla. À tarde, 
após o almoço, o Desafi o 
da Equipe CTMS da Missão 
Novas Tribos do Brasil e o 
Simpósio Sobre Missões 
Transculturais com o irmão 
Kleber Serra. 

O convite é para pasto-

res, missionários, semina-
ristas, vocacionados, obrei-
ros, e todos que, de alguma 
forma, estejam envolvidos 
em missões em suas igre-
jas. Não haverá custo algum 
para os parti cipantes. Será 
levantado uma oferta para 
ajudar nas despesas do 
evento. 

Endereço: Rua Luis An-
tonio de Matt os, 250, Ser-
rana SP.

Contatos com Pr. Ale-
xandre (16) 99236-5526 
ou Michel (16) 99322-3880.

Segundo Simpósio Sobre Missões

uma equipe de 20 pesso-
as na organização, lide-
radas pela esposa do Pr. 
Mário, Regina E. Dinardi 
Baio. O local do evento foi 
o Centro de Convenções 
de Ribeirão Preto na Rua 
Bernardino de Campos, 
999 e contou com a par-
ticipação de 426 mulheres 

oriundas de 32 igrejas da 
região.

A preletora, irmã Ste-
phanie Lunday veio da Igre-
ja Bati sta Nova Vida de São 
Paulo, capital, liderada pelo 
Pr. Sean Allen Lunday, espo-
so da preletora. O tema do 
encontro foi “Santi fi cai-vos 
já”. Leia na Página 3

Página 4
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e Opinião
Se Deus quer a evangelização do mundo, mas te recusas a 
sustentar missões, então te opões a vontade de Deus” 
(Guilherme Carey)

OS SEM-RELIGIÃO

Os religious none, como são chamados os 
que não possuem religião, são um grupo 
que somam ateus, agnósti cos, espirituais 

e os que não possuem designação para sua crença. 
Existe um ponto em comum entre eles: rejeitam a 
“religião organizada”.

Em entrevista à rede CNN, Burge afi rmou que o 
resultado da pesquisa foi inesperado. “É a primeira 
vez que vemos isso. As mesmas perguntas tem sido 
feitas há 44 anos”. Segundo o pesquisador, os “sem 
religião” começaram a crescer no início dos anos 90 
e, desde 1991, aumentaram em 266%. O cienti sta 
políti co diz também que a proporção de católicos 
caiu três pontos percentuais nos últi mos quatro anos.

EDUCAÇÃO
O cienti sta políti co também abordou o cresci-

mento das religiões em nível educacional. O que 
Burge afi rma é que faltam evidências que conectem 

Desde muito cedo na 
vida cristã, após a 
minha conversão aos 

15 anos de idade, aprendi a me 
identi fi car como “pré”. Tornei-
me “pré” tribulacionista e “pré” 
milenista. Porém, a parti r da 
minha juventude, fui descobrin-
do que, no mundo, as pessoas 
consideram tudo que é “pré”, 
anti quado. A divisão clássica 
da história tem quatro idades: 
Anti ga, de 4000 a.C. até 476 
d.C.; Média, de 476 até 1453; 
Moderna, de 1453 até 1789 e 
a Contemporânea, de 1780 até 
hoje. Antes de 4000 a.C. era a 
pré-história. 

Apesar deste espaço ser 
limitado, creio que conse-
guirei que você refl ita sobre 
a fenomenal velocidade das 
mudanças em nosso contexto 
contemporâneo. Até meados 
do século XX, quando eu nasci 
(1952), tudo se desenvolvia len-
tamente. Nas décadas de 1960 
e 1970, na minha adolescência, 
início da juventude, surgiram 
movimentos ostensivos que fi -
zeram envelhecer bruscamente 
a modernidade trazendo à luz a 
pós-modernidade.

Embora tenha vivido na idade 
moderna, antes da idade con-
temporânea, pode-se dizer que o 
francês René Descartes (1596-
1650) gestou o racionalismo e 
deu os primeiros passos rumo à 
revolução cientí fi ca. Vejo-o como 
o precursor do que estou deno-
minando de era do “pós”. 

Do meu nascimento até 
agora, o mundo já viveu tantos 
“pós”, a ponto de banalizar a 
preposição. Na minha meia-
idade era chique saber falar 
alguma coisa acerca da pós-mo-
dernidade. Nem era necessário, 
de fato, saber algo a respeito. 
Afi nal, até mesmo os fi lósofos, 
teóricos e historiadores não 
chegavam a um acordo sobre o 
senti do da pós modernidade. 

Já foi dito que a frequên-
cia do uso de um termo pode 
multi plicar tanto o seu senti do, 
a ponto de levar à perda do 
signifi cado original. Todos os 
que opinavam sobre a pós-
modernidade mostravam uma 
conceituação própria, sem que 
se chegasse a um consenso. A 
conclusão foi que a pós-mo-
dernidade não traduzia uma 
realidade, mas diversas. Preva-
leceu o relati vismo que repudia 

Considerada a epidemia do Século XXI, a 
depressão tem afetado todas as camadas 
da sociedade. Só nos Estados Unidos, 

cerca de 20 milhões de pessoas sofrem de de-
pressão anualmente e os casos mais extremos 
consideram a morte como solução para os seus 
problemas. Esta enfermidade tem afetado o povo 
de Deus também: “Os cordéis da morte me cer-
caram, e angústi as do inferno se apoderaram de 
mim; encontrei aperto e tristeza” (Salmo 116:3). 
Certo crente, atravessando o vale da depressão, 
escreveu uma carta para o Dr. Walter Fremont, 
revelando os seus senti mentos. “Como lutar con-
tra a depressão quando você não tem certeza do 
que causou isso? Eu me sinto miserável e sozinho 
a maior parte do tempo. Sinto que ninguém se 
importa se eu viver ou morrer. Eu ti nha zelo pelas 
coisas do Senhor, mas recentemente parece que 
eu perdi o poder da oração e o desejo de evange-
lizar. Eu acordo bem cedo, mas me sinto cansado a 
maior parte do dia. Eu não tenho mais certeza da 
minha salvação e me pergunto se tenho cometi do 
o pecado imperdoável”.

Uma das causas de depressão é o pecado de 
idolatria em nossas vidas; porém, não é a única. Há 
causas fí sicas que não podem ser ignoradas e, prin-
cipalmente, subesti madas.  O rei Davi havia pecado 
contra Deus. Ao invés de confessar e abandonar o 
seu pecado, ele tentou encobri-lo.  Foram 12 meses 
de tristeza, doença, angústi a e depressão: “Quando 
eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos 
pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e 
de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor 
se tornou em sequidão de esti o” (Salmo 32:3-4). A 
primeira necessidade espiritual do ser humano é a 
de salvação eterna. Jesus disse, “Sem mim, nada 
podeis fazer” (João 15:5). Sem Cristo não há paz e 
muito menos segurança durante esta vida terrena. 
Mas salvação, para gerar plena sati sfação, precisa 
ser completa e incluir a nossa tricotomia: corpo, 
alma e espírito. Aqueles que entregam apenas o 
lado material de suas vidas a Deus serão mais mi-
seráveis que aqueles que nunca entregaram nada: 
“Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os 
mais miseráveis de todos os homens” (I Corínti os 
15:19). O nosso maior problema é a resistência 

A era do “pós”
qualquer ver-
dade ou valor 
absoluto. 

Depois disso, para usar a 
expressão do próprio Jeová em 
relação à intenção por trás da 
construção da Torre de Babel 
em Gênesis 11.6b “agora, não 
haverá restrição para tudo o 
que eles intentarem fazer”, o 
mundo não seria mais o mes-
mo. Desta vez, o Senhor ainda 
não interveio, mas intervirá no 
tempo oportuno. 

A relati vização de tudo na 
pós-modernidade, impediu 
que causasse qualquer espanto 
quando em 2016, a Universida-
de de Oxford, Inglaterra cunhou 
e defi niu o termo pós-verdade 
como um substanti vo “que se 
relaciona ou denota circuns-
tâncias nas quais fatos objeti -
vos têm menos infl uência em 
moldar a opinião pública do que 
apelos à emoção e a crenças 
pessoais”. 

Na pós-verdade, onde uma 
fakenews pode ter o mesmo 
peso que tem um fato não há 
mais restrições. O próximo 
passo, já em andamento com o 
advento da Inteligência Arti fi -
cial, é cunhar, defi niti vamente, 
o termo pós-humano. O avas-
salador capitalismo corporati vo 
dominado inescrupulosamente 
por pessoas avarentas, nega 
a humanidade, será a últi ma 
etapa da dispensação da Graça. 
São pessoas que negociam se-
res humanos, pois as pessoas se 
tornaram problema e a tecno-
logia, solução. Robôs são mais 
valorizados. Por isso o apóstolo 
Pedro já previa em sua segun-
da carta: “E por avareza farão 
de vós negócio com palavras 
fi ngidas; sobre os quais já de 
largo tempo não será tardia a 
sentença, e a sua perdição não 
dormita” (2 Pedro 2.3).

A própria fi cção que tanto 
atrai a atual geração, mostra a 
humanidade sendo transformada 
em zumbis, preparando as men-
tes para aquela que será a últi ma 
vez que os dicionários cunharão 
a preposição pós antes de um 
substanti vo: pós-apocalipse!

Para uma refl exão fi nal e 
inteligente, sobre essa nossa era 
do “pós”, recomendo a leitura do 
poema visual “Pós-tudo” criado 
por Augusto de Campos. Você 
verá um retrato de corpo inteiro 
da sociedade atual. Maranata!

o nível de instrução das pessoas (se possuem ensino 
completo ou pós-graduação, por exemplo) com a 
assiduidade em ati vidades religiosas. Pessoas com 
pós-graduação são justamente os menos propensos 
a declarar que não possuem religião em comparação 
aos menos instruídos.

POLÍTICA
Em arti go para o site Religion in Public, Burge 

aborda a relação entre religião e voto. A descoberta 
foi que a maioria dos cristãos tendem a acreditar mais 
em ideais republicanos; os evangélicos, em parti cular, 
mostram maior inclinação pelo atual presidente dos 
EUA, Donald Trump.

Por outro lado, os sem religião parecem estar 
do mesmo lado dos cristãos nesse quesito. De 2008 
a 2018, mostram uma certa tendência aos ideais 
democratas, mas um pouco mais aos republicanos 
de 2010 a 2016.

Fonte: Poder360

Número de ateus nos EUA se iguala a 
católicos e evangélicos

Depressão: doença física 
ou espiritual?

que oferecemos quando somos confrontados com 
a vontade perfeita de Deus. No Velho Testamento, o 
holocausto era colocado sobre o altar sem qualquer 
oposição, pois estava morto. O salvo também precisa 
se considerar morto e ser resignado diante de todos 
os acontecimentos da vida.  

A própria ciência reconhece que muitas doenças 
são somatizadas ou causadas pelo nosso estado 
emocional. Por esta razão, a depressão não pode 
ser ignorada e vista apenas como um fator espi-
ritual. Ela precisa ser diagnosticada, investigada 
e tratada empiricamente por bons professionais 
da área de saúde.  Jesus deixou isso bem claro: 
“... Não necessitam de médico os que estão sãos, 
mas, sim, os que estão enfermos” (Lucas 5:31). 
O corpo sofre mudanças periódicas que causam 
certo tipo de depressão.  Essas mudanças ocorrem 
tanto entre as mulheres como também entre os 
homens. Entre as mulheres, o ciclo é mais comum, 
principalmente no que diz respeito aos hormônios.  
Há outras causas físicas que promovem estado 
de letargia na vida dos seres humanos tais como 
hipoglicemia, depressão pós-parto, tireoidismo, 
diabetes, etc. 

Apesar dessas duas causas, espiritual e fí sica, 
a depressão pode ser controlada e curada, mas o 
sucesso não depende do tratamento e, sim, do pa-
ciente. Ele precisa seguir as instruções da Palavra 
de Deus e a prescrição médica mesmo contra a sua 
própria vontade. O depressivo, em geral, não aceita 
outra autoridade que não seja a dele e, por isso, 
o tratamento se mostra inefi caz e prolongado. Do 
lado espiritual, o paciente precisa aceitar perdão 
e oferecer perdão, pois amargura e senti mento de 
culpa escravizam as pessoas no abismo da solidão. 
Do lado fí sico, os depressivos precisam se alimentar 
com sabedoria, obedecendo aos horários, a quanti -
dade e, principalmente, a qualidade dos alimentos.  
O exercício corporal é imperati vo para quem sofre 
de depressão, bem como dormir bem; porém, não 
demais. 

Faça a sua parte! Busque a cura para a sua depres-
são: “Ai de mim por causa do meu quebrantamento! 
A minha chaga me causa grande dor; e eu havia dito: 
Certamente isto é enfermidade que eu poderei su-
portar” (Jeremias 10:19). 

Conti nuação da página 1
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A menos que a Igreja seja mobilizada, o mundo inteiro não poderá ser alcançado. 
Esta mobilização só verá o resultado do seu esforço tornar-se realidade se 
efetivamente existir uma operação conjunta do Povo de Deus” (John Scott)

Na ocasião foi fei-
ta uma homena-
gem a todos os 

anciãos e anciãs que con-
gregam em Igrejas Bati stas 
da Fé, com a entrega de um 
Certi fi cado com a seguinte 
frase: A Missão Brasileira Ba-
ti sta da Fé, tem a honra de 
homenagear ao amado (a) 
irmão (a) pelos anos de de-
dicação na obra do Senhor 
em uma Igreja Bati sta da Fé.

Em meio a tantos an-
ciãos, destacamos quatro 
casais que foram pioneiros 
na obra do Senhor em lu-
gares disti ntos, e são eles: 
Cícero Monteiro Lopes e 
Ana Lopes de Castro, de 
Coari e Codajás AM; An-
tonio de Freitas Barbosa e 
Rosângela Oliveira Barbosa 
de Andiroba e Manaquiri 
AM; João Alves da Silva e 
Maria José Dias da Silva, de 
Manaquiri AM; Francisco 
Ribeiro Filho e Raimunda 
da Silva Ribeiro de Vila do 
Engenho, Itacoati ara AM. 
Louvado seja Deus pelos 
anos de dedicação de cada 
um de seus servos em sua 
seara, que possamos imi-
tar a fé e ação de cada um 

Quando não administramos 
bem a nossa vida, preju-
dicamos não somente a 

nós mesmos, mas afetamos a nossa 

O Deus da 
provisão

família. O descuido com o horário, com as fi nanças, a falta 
de importância com a saúde, a vida cristã “meia boca”, 
tudo isso afeta as pessoas diretamente ligadas a nós. Daí a 
importância da boa gestão da vida.

Desde pequeninos, somos ensinados a batalhar para 
ganhar o nosso sustento, para correr atrás dos sonhos e 
realizações. “A vida é difí cil, se eu não correr atrás, dinheiro 
não cai do céu, eu tenho que me garanti r.” Certamente você 
já ouviu ou já falou afi rmações assim. 

A questão é cair no extremo de nos apoiarmos em nossa 
própria capacidade: “Eu quero, eu posso, eu consigo” Por 
outro lado, também encontramos pessoas insati sfeitas, 
reclamam do que falta e raramente agradecem a Deus pelo 
que já conseguiram. 

O Grande Doador nos dá o sustento. Ele é o provedor que 
coloca diariamente o pão de cada dia à nossa mesa, por meio 
do trabalho e da Graça que nos favorece. Um ciclo real de 
milagres acontece para você tomar o café e o pão de cada dia. 

Duas verdades sobre a nossa PROVISÃO. Duas realidades: 
A Divina e a Humana. A realidade divina nos remete à oração 
do Pai Nosso: Após exaltar o Pai, em seguida somos ensinados 
a pedir o “pão nosso” de cada dia. Ele é o Pai que abençoa 
seus fi lhos. Não é errado pedir por necessidades fí sicas. De 
maneira indireta, Deus é o nosso provedor. Parece tão óbvio, 
tão básico, mas se; na real, acreditamos que Deus cuida dos 
passarinhos e os alimenta, essa verdade vai afetar a nossa 
ati tude para com os ganhos e as perdas.  Ele prometeu cuidar 
das nossas necessidades, não dos nossos desejos e caprichos. 
Quais as necessidades básicas: Roupa, alimento, abrigo.  Jantar 
diferente a cada dia, carro novo todo ano, coleção de sapatos 
lindos e maravilhosos, roupa nova e cabeleireiro para cada festa 
e celular top a cada 6 meses, são desejos (inclusive insaciáveis).  

Se reconhecemos que Deus tem o domínio, cada decisão 
quanto ao gasto do dinheiro torna-se uma decisão espiritual. 
Já não perguntamos mais: “Senhor o que queres que eu 
faça com o MEU dinheiro? Mas “Senhor, o que queres que 
eu faça com TEU dinheiro? Serão decisões espirituais. “Do 
Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que 
nele vivem.” Salmo 24.1. Deus é a fonte de TUDO: Também 
de proteção, paciência, amor, Esperança, perdão, fé... 

Quanto à Realidade Humana. “Do suor do teu rosto 
ganharás o teu pão.”  Não do suor do rosto do teu irmão...   
Há momentos em que precisamos de ajuda, mas não dá 
para depender dos outros anos a fi o...   “Quem não quer 
trabalhar, não coma,” já dizia o incansável Paulo a um grupo 
de acomodados tessalonicenses. Qual é o propósito pelo 
qual você trabalha?”   “Trabalho para ganhar dinheiro, sus-
tentar a minha família, para garanti r o meu futuro e não 
precisar de ninguém.” Pense bem. Você é cristão mesmo?   
Estou perguntando para um cristão. Por que você trabalha? 
Considero essa resposta, próxima da realidade: “Trabalho 
honestamente para adorar ao Senhor com o fruto do meu 
suor, a fi m de investi r no Reino, viver dignamente, cuidar da 
minha família e investi r inteligentemente no aperfeiçoamen-
to pessoal, moradia, planejamento e ajuda a necessitados.”

E como você trabalha? Os textos bíblicos apontam para 
sermos esforçados, honestos, profi ssionais, equilibrados 
(não se matar de trabalhar), generosos.  Faça mais do que 
se espera de você. 

Você já percebeu que em todas as áreas da vida o cristão 
carrega a responsabilidade de zelar pelo seu testemunho, 
reputação, exemplo, inclusive como trabalhador? A socie-
dade deveria esperar menos daqueles que se identi fi cam 
como seguidores do Deus vivo, do Jesus ressuscitado? Quem 
quer moleza não pode fazer parte da igreja.  Cada cristão é 
responsável em dar um bom testemunho no seu ambiente de 
trabalho. Em outras palavras, o trabalhador, o funcionário, o 
prestador de serviço cristão é pessoa de máxima confi ança, 
tem um bom nome a zelar, ele não trabalha pelo trabalho, 
não trabalha apenas pelo dinheiro. Nós trabalhamos para 
promover o Reino de Deus e pagar as nossas contas.

Por últi mo, dependemos do Senhor para viver e não po-
demos fazer corpo mole, nem esmorecer! Apesar de não estar 
escrito: “Faça a sua parte e eu te ajudarei”, essas palavras com-
binam com as Escrituras (não para salvação), mas para o serviço! 

deles. Ainda na ocasião foi 
feita uma homenagem a 
todas as mães em alusão 
ao dia das mesmas (12 de 
maio). Louvado seja Deus, 
pelos anos de existência e 
trabalho desta insti tuição, 
que o Senhor conti nue nos 
abençoando, com sua dire-
ção, proteção e provisão.

Direção do Departamen-
to de Eventos: Diretor Wagner 
Marti ns; Direção do Grupo de 
Louvor: Ev, Samuel e Ev. Edwil-
son; Coordenação do Coral: 

MIBRAFE comemora 57 anos

Irmã Andreia Araújo. Apoio:  BATISTA DA FÉ – MIBRAFÉ.
Departamen-
to de Jovens 
- Diretor Die-
go Souza; De-
partamento 
Missionário: 
Diretor Wag-
ner Araújo; 
Fotos: Rober-
to Fonseca; 
Editorial: Pr. 
Ricardo Hen-
rique. MISSÃO 
BRASILEIRA 

Encontro em Ribeirão Preto reuniu 426 mulheres

Falando sobre o 
encontro, a irmã 
Regina Dinardi 

fez o seguinte comentário: 
“Neste 11 de Maio de 2019, 
o Senhor nos deu o privilé-
gio de servi-lo no Encontro 
de Mulheres Cristãs. Foi tão 
maravilhoso, que não pode-
mos com simples palavras, 
descrever o poder de Deus 
manifestado ali naquele 
lugar. Você que desfrutou 
desta benção, talvez con-
siga, pois só mesmo quem 
esteve presente pode senti r 
o tocar das mãos do sobe-
rano Deus”. 

“Estávamos orando por 
400 mulheres”, e sabíamos 
que Deus poderia suprir. 
Ousamos nos preparati-
vos através da fé... a pa-
lestrante, o lugar, o buff et, 
a decoração, a sonoplasti a, 
as servas e servos... tudo o 
Salvador providenciou cui-
dadosamente”.

“Mas a Bíblia nos diz, 
que Deus pode fazer além 
do que pedimos ou pensa-
mos. Em Jó: 42:2 o Senhor 
nos diz que: ‘Nenhum dos 
seus propósitos pode ser 
impedido’. E senti  que foi 
totalmente do coração de 
Deus enviar 426 mulheres 
para ouvir a sua mensagem 
naquele dia”. 

“Não foi um simples 
encontro. Foi o encontro 
com Deus e a liberdade do 

Espírito Santo para agir em 
corações. Deus até nos deu 
a alegria de ver a conver-
são duas almas recebendo 
o Senhor como seu único e 
sufi ciente Salvador”. 

“Tudo foi banhado com 
muita oração, amor, cari-
nho, trabalho e dedicação 
ao nosso Salvador Jesus 
Cristo. A Ele toda a honra, 
glória e louvor”. 

Além da palestra, café 
e almoço, a programação 
contou com uma dramatur-
gia encenada pelos jovens 
da Igreja Bati sta Indepen-
dente do Parque Ribeirão 

Preto, sobre a santi fi cação 
e o perigo de estar longe 
de Deus, e uma homena-
gem à irmã Selma Maria 
Pavan Agnesini feita atra-
vés da irmã Aparecida da 
Silva Nascimento (Cidinha). 
Essa justa homenagem de-
veu-se ao fato de ser a irmã 
Selma, juntamente com a 
irmã Linda Leaf, que não 
está mais na região, ideali-
zadora desse encontro que 
já acontece por quase um 
quarto de século na região. 
Também houve a entrega 
de presentes a todas as 
esposas de pastores que 

se fizeram presentes ao 
encontro.

No fi nal do encontro, 
foi anunciado o próximo 
que será realizado em São 
Carlos SP, organizado pelo 
Templo Bati sta Boas Novas 
liderado pelo Pr. Fernando 
César Marti ns. À frente da 
organização estará a sua 
esposa, Milena Torres Mar-
ti ns que já anunciou a data 
e o local: 23 de maio de 
2020, na Fazenda Villagio 
Alvorada. Falta apenas de-
fi nir o tema, e a preletora. 
Desde já, todas estão con-
vidadas.

Esposas de pastores homenageadas

Homenagem Selma Equipe da organização

Conti nuação da página 1

Conti nuação da página 1
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De cem homens, um lerá a Bíblia; noventa e 
nove lerão o cristão.”
(Dwight L. Moody)

Dicas de Leitura
Em maio próximo passado 

a atual etapa do Projeto Gran-
de Manaus completou dois 
anos. A nova igreja que está 
sendo plantada, “Igreja Ba-
ti sta Bom Pastor” aos poucos 
vai se tornando conhecida no 
bairro através das suas ações. 
Em março cinco novos irmãos 
foram bati zados. Entre as prin-
cipais ati vidades desenvolvidas 
estão: o trabalho com crianças 
e adolescentes, com casais, 
além de ações evangelísti cas 
e trabalho conti nuada de dis-
cipulado e capacitação. Co a 
parceria do novo casal de mis-
sionários, Pr. Elias e sua esposa 
Piedade, que ingressaram na 
AMI para ampliar mais ainda o 
Projeto Grande Manaus, tudo 

tende a melhorar. O Pr. Elias já 
atuou no interior do Amazonas 
e conhece bem a cultura local, 
o que possibilitará maior avan-
ço no treinamento de líderes 
ribeirinhos. Outra grande bên-
ção foi a aquisição do terreno 
de 300 metros quadrados para 
a igreja. Em um ano o terreno 
estará quitado. Na viagem de 
março, além de treinamento 
aos líderes ribeirinhos no in-
terior, foram doados roupas, 
calçados, bíblias e literatura 
para adolescentes. Mais de 
cem aposti las foram levadas 
para treinamentos e discipu-
lados. Para contatos: Pr. Josué 
Amaral, e-mail: pastorjoama-
ral@gmail.com, telefone (92) 
98133-9520 (WhatsApp).

O missionário Pr. Ri-
cardo Leite, trabalhando 
na plantação da Igreja Ba-
ti sta em Campo Grande 
MS, tem realizado um 
trabalho frutí fero no Bair-
ro Bordon, alcançando na 
EBD, a cada domingo, 
cerca de 20 Crianças. Em 
breve deverá ter início a 
construção no terreno já 
adquirido a fi m de sair 
do aluguel. Para contato 

O missionário Pr. Louri-
naldo P. de Araújo que está 
iniciando a plantação de uma 
igreja em Campo Grande MS, 
também conti nua trabalhando 
na tradução do NT para a língua 
Tétum a fi m de conti nuar con-
tribuindo com a evangelização 
do Timor Leste. No momento 
está terminando o muro do ter-

reno da futura igreja. O alvo é 
comprar uma tenda de 12 por 
6 metros, para os cultos no ter-
reno. Essa tenda terá um custo 
de nove mil reais. Pr. Lourinaldo 
espera, assim, ter ali o Taberná-
culo Bati sta. Orem pela saúde 
da Suenia, esposa do missioná-
rio e do Nathan, fi lho. Contato: 
(67) 99250-5454.

O missioná-
rio do Projeto 
Índia, Pr. Doni-
zetti   Mati as, jun-
tamente com sua 
esposa Rose con-
ti nuam no treina-
mento transcul-
tural em Mogi 

e de treinamento no exterior. 
Não deixem de orar pelo trei-
namento e pelo sustento que 
precisa ser alcançado. Para 
contatos com o missionário, 
e-mail: donizetti  mati as@hot-
mail.com, telefone (16) 99129-
3748.

O pastor Ruy Lopes de 
Messias, missionário em As-
saré CE conti nua a trabalhar 
incansavelmente na seara do 
Senhor. Em pouco tempo de 
trabalho na plantação da igre-
ja em Assaré, já há um bom 
número de converti dos. Foi 
adquirido um terreno e ago-
ra a construção do templo da 
Igreja Bati sta Betel anda a todo 
vapor. Os recursos fi nanceiros 

são poucos, mas tudo que tem 
sido doado é aplicado na obra. 
Pr. Ruy acredita que no tem-
po certo a obra será concluída 
com o apoio de muitos. Orem 
pelos novos converti dos; pelo 
recurso fi nanceiro para fi nali-
zar a construção e, de modo 
especial, pela saúde do Pr. Ruy. 
Para contatos com o Pr. Ruy 
Lopes de Messias telefone (68) 
8113-3513.

O missionário Marcus Vi-
nícius Alves dos Santos traba-
lhando na plantação de uma 
igreja em Farroupilha RS, na 
Serra Gaúcha, tem recebido 
apoio dos irmãos do Taberná-
culo Bati sta Fundamental de 
Caxias do Sul, liderado pelo Pr. 
Odir Santana. Está programa-
do para breve um trabalho de 

evangelismo no bairro vizinho 
onde está a igreja e onde resi-
dem aproximadamente 15.000 
pessoas. Orem pelo sustento 
do missionário que está com 
apenas 55% do necessário. 
Contatos: (54) 3261-4365 
(Res.) e 98427-0328 e 98130-
4776. E-mail: marcus-carol@
hotmail.com.

No mês de março o missio-
nário Pr. Isaias Bati sta Gonçal-
ves Vieira realizou o 5ª Reti ro 
Espiritual com o tema Missões. 
Foi o primeiro reti ro com este 
tema, que serviu para abrir os 
olhos para a obra missionária. 
Pr. Isaias agradece a todos 
que ajudaram no conserto da 
Kombi que é muito úti l ao de-
senvolvimento do ministério. 
Os trabalhos ali são intensos:  
Cultos aos domingos, ensaios 
nas segundas, terças estudos 
evangelísti cos com os rapazes, 
quartas culto nos lares, sextas 
culto de oração, e aos sábados, 
o Projeto Educar para Crescer 

com crianças, adolescentes e 
jovens. Conti nuem orando pelo 
tratamento do pé do Pr. Isaias. 
Ele está aguardando para com-
pletar alguns exames e depois 
terá alguns procedimentos com 
custo de R$ 2.300,00. O desafi o 
ministerial para este ano é con-
seguir recursos para custear o 
aluguel de uma casa na cidade 
de Miraguaí RS por três anos 
para ser usada como ponto de 
pregação. Conti nuem orando 
pelo Projeto Redentora e pelo 
Pr. Isaías Vieira e família. Con-
tatos: (55) 99905-3881(VIVO) 
e (55) 8442-3941 (OI).  E-mail: 
isaiasegeni@gmail.com.

O missionário Pr. Josiel, 
juntamente com sua espo-
sa Daísa e a filha Mirella, 
enviados pela Igreja Batista 
Independente de Serrana SP, 
através da MBIB - Missão Ba-
tista Internacional Brasileira, 
estão levantando sustento 
para servir em São Braz do 
Piauí, cidade onde nasceu 
e viveu até os 20 anos. Esse 
campo, com vários povoados 
e vilarejos, tem cerca de 150 

mil pessoas. Pr. Josiel traba-
lhará em equipe com outro 
missionário que já está no 
campo, Pr. Apoeme. O alvo 
é alcançar toda a região é 
plantando diversas igrejas. 
Pastor Josiel está com cerca 
de 40% do sustento neces-
sário e continua visitando 
igrejas para apresentar o pro-
jeto. Contatos pelo e-mail: 
josiellima0728@gmail.com, 
telefone (16) 99111-6908.

Projeto Grande 
Manaus

Campo Grande MS - I

Campo Grande MS - II

Projeto Índia 2020

Projeto Assaré CE

Farroupilha RS

Redentora RS

Projeto Ide ao Sertão

das Cruzes através da Missão 
Paulo - Brasil. Recentemente 
ti veram um treinamento prá-
ti co de campo em uma viagem 
ao Paraguai. O encerramento 
do curso está programado para 
ser no dia 22 de junho e depois 
mais uma viagem de estágio 

com o Pr. Ricardo e Ruth Leite 
(67) 3363-5184; (67) 9.8167-

7501 (WhatsApp), e-mail pr-
ricardoleite@yahoo.com.br.

DESVENDANDO O CÓDIGO 
MISSIONAL
Ed Stetzer e David Putman
www.vidanova.com.br 
Esse livro lança um importan-
te chamado: nossas igrejas 
precisam agir em suas comu-
nidades locais da mesma for-
ma que os missionários atuam 
em um país estrangeiro, para 
que assim muitas vidas em 
nosso próprio quintal também 

CARTAS À IGREJA
Francis Chan 
www.mundocristao.com.br
Está disposto a repensar a igre-
ja como a conhece hoje? Este 
livro desafi a o leitor a avaliar a 
organização atual e a relevância 
(ou irrelevância) da igreja para 
o mundo em que vivemos. E, 
mais importante, quão próxima 
ou distante ela está do que as 
Escrituras apontam como o seu 
propósito, que é sinalizar o reino de Deus.

possam ser transformadas. Igreja missional é igreja 
missionária na comunidade em que está.

EU DECLARO GUERRA
Levi Lusko
www.hagnos.com.br
Estamos em uma guerra 
com a ansiedade, egoísmo, 
tendências, narcisismo, de-
pressão e muito mais. Mas 
há duas boas notí cias: pri-
meira, você não está sozi-
nho; segunda, é possível 
vencer essa guerra. Basta 
tomar posse das chaves 
certas! Lusko comparti lha como fez para vencer suas 
guerras pessoais e te mostra as chaves.
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Quando tomamos a obra missionária como uma obediência ao comando de 
Jesus, precisamos compreender que somos um povo revestido de autoridade. 
Mas esta nos permite apenas uma coisa: a vontade de Deus.”  
(Ronaldo Lidório)

O missionário Pr. Leonil-
son P. Leite, tem investi do 
bastante todos os fi nais de 
semana, no sábado à tarde 
e domingo de manhã, na 
evangelizando de crianças 
e adolescentes. Tem havi-
do conversões de pessoas 
que permanecem fi rmes. 
Na área de missões a nova 
igreja já está apoiando cin-
co projetos missionários. 
Na área da música, foi ini-

ciado em maio deste ano, 
um novo projeto com crian-
ças e jovens. Pr. Leonilson 
conseguiu professores para 
ensinar violão e vários estão 
estudando (FOTO). Em Delta 
MG, o trabalho já tem um 
terreno adquirido e, em bre-
ve, terá início a construção. 
Orem pelo fortalecimento 
da Igreja em Uberaba e pela 
nova igreja iniciada em Del-
ta. Contatos (34) 9117-9339.

O missionário da CBBN, 
Pr. Luiz Carlos Gomes, es-
tando interinamente há um 
ano respondendo pela Igreja 
Bati sta Bíblia em Iguatemi, 
Distrito de Maringá PR, já 
conseguiu legalizar a do-
cumentação da igreja com 
inscrição no CNPJ, desvin-
culando-a de Umuarama. 
A igreja existi a há 42 anos 
e nunca havia sido orga-
nizada. No dia 15 de maio 
o Pr. Paulo Cesar Alves de 
Moura, sua esposa Huda e 
a fi lha Iara chegaram para 
ajudar no Ministério em 
Iguatemi. Através da igreja 

em Umuarama, Pr. Luis re-
aliza cultos nas cidades de 
Tapira; Gaúcha e Serra dos 
Dourados, dando assistên-
cia aos irmãos que tem se 
manti do fi éis no Senhor. Em 
Umuarama, no fi nal do mês 
de abril foi celebrando o 46º 
aniversário de organização 
da igreja. Há uma reforma 
da igreja paralisada há dois 
anos, mas estão conseguin-
do pagar as prestações do 
emprésti mo da AAI - Asso-
ciação de Auxílio as Igrejas. 
Orem pelo missionário Luis 
Carlos. Contatos pelo tele-
fone (44) 9167-9265.

Deus concedeu um 
desejo do coração do mis-
sionário Pr. Reinando que 
trabalha com a Missão 
Rocha Eterna em Londrina 
PR: presentear os agentes 
penitenciários com um 
exemplar do devocional 
“Presente Diário”. O pre-
sente foi entregue em um 
café da manhã na Casa 
de Custódia de Londrina, 
inclusive para o Diretor. A 
Penitenciária Estadual (PEL) 
também foi contemplada 

com alguns exemplares do 
devocional. Reinaldo está 
muito grato aos irmãos 
que contribuíram e tor-
naram possível essa rea-
lização. Ele faz questão de 
lembrar que a profissão 
de agente penitenciário é 
a segunda mais perigosa 
do mundo, e Deus tem lhe 
concedido a oportunidade 
de testemunhar do evan-
gelho para eles. Para con-
tatos com Reinaldo (43) 
9156-3972.

Há dois anos que o mis-
sionário Osmundo Pereira 
de Araújo está trabalhando 
na divulgando do Projeto 
Sudeste Asiáti co, a caminho 
do Timor Leste. Nesse ano 
de 2019 as viagens de divul-
gação ti veram que ser inter-
rompidas devido à gravidez 
da Mari que é considerada 
de risco. Ela perdeu o que 
primeiro fi lho no ano pas-
sado perto do parto. Mas 
o Senhor tem abençoado 
o casal com mais quatro 
igrejas participando do 
sustento. Mari aguarda 
ansiosa o nascimento da 
Hadassa. O alvo do casal 

de missionários é, até o 
fi nal deste ano, completar 
o sustento necessário para 
serem enviados ao Timor 
Leste em 2020. Enquanto 
aguardam a ida trabalham 
por aqui na evangelização, 
pois o campo é o mundo. 
Para contatos com Osmun-
do e Mari, (67) 8126-0838. 

O dicionário da língua portuguesa 
defi ne saudosismo como gosto 
fundado na valorização dema-

O saudosismo 
de Jó

siada do passado. Todos nós em algum momento da vida passamos 
pelo saudosismo, especialmente quando os dias maus batem à nossa 
porta. E os dias maus sempre chegam, é só uma questão de tempo.

Temos no Livro de Jó um exemplo de homem integro, justo, 
temente a Deus, capaz de suportar uma avalanche de desgraças 
em sua vida sem se desesperar, sem blasfemar ou reclamar contra 
Deus. Mas também encontramos um homem mergulhado na sau-
dade. Saudade de um tempo em que tudo estava bem em sua vida. 

No capítulo 29 do Livro de Jó encontramos um homem des-
troçado pela dor, pela perda, pela solidão e atônito, sem entender 
porque tudo aquilo havia vindo sobre ele. Jó começa seu discurso 
lamentando a ausência de Deus em sua vida. Senti ndo saudades 
do tempo em que a presença de Deus em sua vida era notável, 
todos percebiam essa presença e ele desfrutava da presença e do 
cuidado do Todo Poderoso. Muitas vezes experimentamos o mesmo 
senti mento de Jó. As lutas são tantas, a dor é tão aguda no coração 
e na alma que a sensação é que estamos sós. Parece que Deus não 
está mais presente. Não conseguimos senti r a presença de Deus 
em um ambiente tão hosti l, tão devastador, tão caóti co. Tudo que 
nos resta é chorar, lamentar e senti r saudade do tempo em que a 
presença de Deus era “palpável” em nossa vida.

Ah! quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como 
nos dias em que Deus me guardava! Quando fazia resplandecer 
a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu pela sua luz 
caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, 
quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Jó 29.2-4

Jó sente saudades do tempo em que as pessoas demonstravam 
respeito, admiração e consideração para com ele. A sociedade trata 
as pessoas de forma cruel. Enquanto Jó era rico, abastado, infl uente, 
todos demonstravam respeito, admiração e consideração por ele.

Quando eu saía para a porta da cidade, e na rua fazia preparar 
a minha cadeira, Os moços me viam, e se escondiam, e até os ido-
sos se levantavam e se punham em pé; Os príncipes conti nham as 
suas palavras, e punham a mão sobre a sua boca; A voz dos nobres 
se calava, e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me 
algum ouvido, me ti nha por bem-aventurado; vendo-me algum 
olho, dava testemunho de mim. Jó 29.7-11

Mas quando o inesperado bateu à sua porta, quando o dinheiro 
foi embora, os bens não mais existi a, a família foi destroçada, a 
saúde acabou, os amigos se afastaram, todos deixaram de enxergar 
o homem bem sucedido, o empresário de sucesso, o pai de famí-
lia zeloso. Agora ele era um pobre e miserável homem, que não 
merecia mais nenhum respeito, admiração ou consideração. Para 
a sociedade, valemos aquilo que temos e não aquilo que somos. 
Jó conti nuava um homem integro. Conti nuava temendo a Deus. 
Conti nuava amando seus familiares e amigos, mas ninguém mais 
o enxergava assim. Não conseguiam ver que havia um ser humano 
por de trás da fi gura do homem doente, com o corpo em chagas, 
que cheirava mal, cuja magreza o desfi gurava. 

Quando tudo na vida de Jó estava bem, quando ele se senti a 
seguro e abençoado por Deus, no seu coração ele vislumbrava um 
futuro em paz e abençoado. 

E dizia: No meu ninho expirarei, e multi plicarei os meus dias 
como a areia. Jó 29.18.

E não é isso que todos nós almejamos? Uma vida abundante e uma 
velhice abençoada? Nem de longe Jó imaginava o que lhe estava reser-
vado. Jamais poderia lhe passar pela mente o que o inimigo de Deus 
e nosso inimigo por consequência, como resultado de nossa escolha 
em amar e servir ao Mestre Sr. Jesus estava tramando contra sua vida. 

Assim acontece com muitos servos de Deus em Cristo Jesus. Vive 
uma vida piedosa. Serve a Deus com sinceridade e integridade de 
coração. Conquista e constrói um patrimônio com trabalho honesto. 
Edifi ca um lar e uma família dentro dos princípios de Deus, age com 
compaixão e misericórdia ajudando aos mais necessitados, porém 
um dia, sem nenhum aviso, a desgraça bate à porta. Por meio do 
diagnósti co de uma enfermidade incurável, pela morte e um ente 
querido, pela perda fi nanceira de negócios mal sucedidos, pela 
família destruída pelo divórcio ou por escolhas e decisões equi-
vocadas de fi lhos ou cônjuges. Parece que o chão se abre. Tudo à 
volta desmorona. Perde-se a noção de tempo. 

A história de Jó nos encoraja a permanecer fi rmes com nossa fé e 
nossos olhos no Todo Poderoso. Embora ele tenha ti do seus momen-
tos de crise com senti mentos de auto piedade e autocomiseração, 
desejando nesses momentos a morte, preferindo não ter se quer 
nascido, contemplamos a ação misericordiosa de Deus. Vemos se 
cumprir na vida de Jó o que Salomão viria afi rmar anos mais tarde: 
Há tempo para todas as coisas debaixo do sol (Eclesiastes 3.1). Jó 
teve o tempo de alegrias, realizações, engrandecimento, mas teve 
que amargar dias difí ceis, de solidão, de abandono, de enfermidades 
e perdas irreparáveis. Mas Deus restaurou a vida de Jó. E em meio a 
essa refl exão, encerro este texto com a mensagem de Lamentações 
3.21-23. Que o Todo Poderoso possa trazer às nossas mente à sua 
fi delidade em nossos momentos de lutas e crises e incertezas.

Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos con-

sumidos, porque as suas misericórdias não têm fi m; renovam-se 
cada manhã. Grande é a tua fi delidade.

Projeto Uberaba MG

Rocha Eterna 
Londrina PR

Umuarama PR

Rumo ao Timor Leste

O missionário Pr. Fran-
cisco Marti ns juntamente 
com sua esposa Marilene 
Araújo trabalhando na 
plantação da Igreja bati sta 
no Município de Barcelos 
AM, na Comunidade Ma-
rará, tem visto um rápido 
desenvolvimento na obra. 
“O Projeto Marará tem ale-
grado muito o nosso cora-
ção, graças a Deus”, disse 
ele, “pois muitas crianças, 
adolescentes e adultos, na 
maioria senhoras, tem cres-

cido muito”. Recentemen-
te 16 pessoas aceitaram a 
Cristo e, no momento, es-
tão precisando de espaço 
para separar por idades e 
fazer o trabalho voltado 
para cada faixa etária. A 
construção do templo ain-
da está em andamento, na 
cobertura, faltando subir 
as paredes e construir sa-
las. Conti nuem orando e 
apoiando o Projeto Marará. 
Contatos pelo telefone (92) 
9120-0207.

Barcelos AM



Guaianaí Martins

6
Junho de 2019 •

Visão
Panorâmica

Não existe igreja pobre que não possa fazer missões. 
Existe igreja pobre, por não fazer missões”. 
(Pr. José Alves dos Santos)

Os demônios são seres espirituais, compondo a terça 
parte dos anjos que liderados por Lúcifer se re-
belaram contra Deus sendo assim expulsos do lar 

celesti al (Is 12.12-15; Ez 28.14 -17).
Lemos em Tiago 2.19 que eles creem e tremem, há quem 

creia que eles não obedecem mas eles também obedecem. 
Vemos tal verdade nos seguintes textos bíblicos: Em Mateus 8.31 
os demônios imploravam a Jesus “...se nos expulsas, manda-nos 
entrar naquela manada de porcos”. Ele disse-lhes: “Vão”, e eles 
obedeceram de pronto. Em Jó 1.12 Deus proíbe que Satanás 
toque na vida de Jó e ele obedece. Na tentação no deserto, 
Jesus ordena “... Reti ra-te Satanás, porque está escrito: Ao 
Senhor, teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, com isto, o 
deixou o diabo.” Em Lucas 4.35 “...Jesus o repreendeu dizendo; 
cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado 
por terra no meio de todos, saiu dele sem fazer mal.” Em Lucas 
22.31, Jesus disse a Pedro “Simão, Simão, eis que Satanás me 
pediu permissão para te peneirar como o trigo...” 

Entendemos que a ação de Satanás tem limites que Deus 
estabelece e ele obedece.

O que falar da fé dos demônios? É uma fé falsa, vazia e 
não produz a fé salvadora. Muitos professam uma fé igual à 
dos demônios hoje como no passado também, percebemos 
isso na vida de alguns pessoas. 

Vamos a algumas histórias...
Orfa, a nora de Noemi, através da família de Elimeleque 

(Rute 1). Ela ouviu falar do Deus verdadeiro, sendo de Moabe, 
aderiu aos seus costumes, práti cas, crenças porém quando 
as difi culdades chegaram, olhou para as circunstâncias fez 
uma escolha “...voltou... ao seu povo e aos seus deuses...” 
(Rute 1.15). E o seu nome foi varrido da história bíblica. É a 
fé dos demônios.

A mulher de Ló, é outro exemplo. A família conhecia o 
Deus vivo, viviam em Sodoma e Gomorra, cidades abomináveis 
ao Senhor (Gn 18.20). Os anjos de Deus pegaram pela mão 
de Ló, sua mulher e suas fi lhas (Gn 19.16) para não perece-
rem e disseram “... não olhes para traz de ti ... para que não 
pereças” (Gn 19.17). Mas a mulher de Ló (Gn 19.26), olhou 
pra trás porque o coração dela fi cou lá e foi converti da numa 
estátua de sal. Professava conhecer a Deus, com a boca, mas 
não o conhecia de fato e de verdade. É a fé dos demônios.

Demas um dos cooperadores de Paulo. A Bíblia diz (II Tim 
4.10) que Demas, amando o presente século, abandonou a 
Deus, o amigo e a carreira que lhe estava proposta. Em I João 
2.15 a Bíblia afi rma: “Se alguém ama o mundo, o amor do 
Pai não está nele”. 

É a fé igual dos demônios. Assim foi com o jovem rico (Mt 
19.16-23), Judas o traidor (Mt 26.14-16), os 9 leprosos que não 
voltaram para agradecer Jesus (Lc 17.11-19), e muitos outros.

A fé dos demônios é farisaica, infrutí fera, interesseira, 
orgulhosa e vazia. Não produz salvação. A Bíblia diz que “...
todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não 
é de Deus” (I João 4.3). Os demônios não confessam com a 
boca... e há muitas pessoas que dizem (palavras) conhecer a 
Deus mas o negam com a vida. É a fé igual à dos demônios.

A fé verdadeira produz frutos. É necessário entender que, 
“É pela graça que sois salvos, por meio da fé e isso não vem 
de vós, é dom de Deus” (Ef 2.8). Jesus morreu pelos nossos 
pecados. A parti r do momento que entendemos que somos 
pecadores e arrependidos confessamos e reconhecemos 
que Ele é Deus e pode nos salvar e limpar de toda imundícia, 
passamos a viver em novidade de vida. “Assim, se alguém 
está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram 
eis que tudo se fez novo”. (II Co 5.17). E o milagre da salvação 
é imediato e notório pelos frutos que evidenciam a todos. 

Vamos ver alguns exemplos. A obediência imediata na 
vida do eunuco etí ope (Atos 8.26-39). Assim que entendeu 
o evangelho, cumpriu a ordenança do bati smo. Zaqueu, 
imediatamente após conhecer a salvação em Cristo, quis 
consertar sua vida e resti tuiu quatro vezes aqueles a quem 
havia defraudado (Lucas 19.8). Saulo passa de perseguidor 
e matador de crentes a pregador do evangelho aos genti os 
(At 9.1-43). E ainda podíamos citar o carcereiro de Filipos, 
Onésimo, e uma infi nidade de outros.

Os frutos da fé verdadeira se manifestam em mudanças 
de pensamento, caráter, compromisso e palavras. Que ti po 
de fé evidenciamos em nossa vida? Estéril como a dos de-
mônios ou frutí fera por estarmos na videira verdadeira, Jesus 
conforme João 1.1-5?

O missionário Pr. 
Francisco Cosmo 
da Silva Neto, tra-

balhando na plantação de 
uma igreja em Caxias do 
Sul RS, no bairro São Luis 
fez algumas mudanças es-
tratégicas nas atividades. 
Está realizando a EBD na 
sua residência e os cultos 
de domingo à noite em um 
espaço cedido gratuitamente 
da empresa de um irmão no 
Bairro Kaiser. O trabalho se 
estende também a outros 
bairros adjacentes. 

No início deste ano Pr. 
Cosmo esteve visitando al-
gumas igrejas em Santa Cata-
rina, apresentando o projeto 

No período de 15 a 
19 de julho de 2019, 
a COMBABRIC - 

Comunhão Bati sta Bíblica de 
Campinas e Região, estará re-
alizando o Reti ro de Pastores, 
obreiros e famílias na Chácara 
Moriah em Serra das Cabras, 
Joaquim Egídio, Campinas SP.

Os palestrantes e temas 
serão os seguintes: “Recons-
truindo as Estruturas Emocio-
nais” com o psicólogo Luiz Au-
gusto; e dois temas tratados 
pela advogada Eliana Palma, 
“A Igreja e suas obrigações 
legais” e “Os limites da liber-
dade de expressão na Igreja”.

O investimento por 
pessoa será de R$ 180,00, 
sendo que crianças até dez 
anos não pagarão. Depósi-
to na Conta Poupança em 
nome de Pr Márcio Leandro 
Ribeiro na Caixa Econômica 

A Batalha Espiritual é 
um assunto pouco 
falado e tratado em 

nossos dias. Muito é falado do 
céu e de um inferno brando, 
mas o profeta Isaías é claro: 
“Eles não podem nem mesmo 
salvar-se do poder das cha-
mas. Aqui não existem brasas 
para aquecer ninguém; não há 
fogueira para a gente sentar-
se ao lado” (47.14). 

Este ano teremos dois 
novos palestrantes, Mark 
Hitchcock (Estados Unidos) 
e Johannes Vogel (Alema-
nha), que, junto com os co-
nhecidos Meno Kalisher (Is-

Os demônios, 
creem, 
tremem 
(e obedecem) 

(Tiago 2:19)

rael) e Norbert Lieth (Suíça), 
tratarão dessa temáti ca tão 
importante e relevante para 
toda a humanidade. Esta ba-
talha começou no jardim do 
Éden e terá seu ápice com a 
vitória fi nal de Jesus sobre 
Satanás, quando este será 
jogado no inferno, conforme 
Apocalipse 20.10. 

Os preletores tratarão de 
temas como: “O que é o céu e 
o que é o inferno?”, “Haverá 
diferentes níveis na eternida-
de?”, “A premiação no tribu-
nal de Cristo nos traz ânimo 
ou desânimo?”, “A batalha 
entre o céu e o inferno, anjos 

contra demônios”, “A Jerusa-
lém celesti al”, e muito mais.

Quando olhamos para o 
cristi anismo e as igrejas em 
nossos dias, vemos muito 
retrocesso e a apostasia em 
pleno andamento. No entan-
to, o Senhor Jesus quer nos 
encorajar a olhar para ele, que 
terá todos os seus inimigos 
postos debaixo de seus pés: 
“Então virá o fi m, quando ele 
entregue o Reino a Deus, o Pai, 
depois de ter destruído todo 
domínio, toda autoridade e 
todo poder. Pois é necessário 
que ele reine até que todos os 
seus inimigos sejam postos de-

baixo de seus pés” (1Corínti os 
15.24-25). Ele é o vitorioso e 
ele estabelecerá o seu reino. 
Esta é a nossa esperança viva: 
o futuro pertence ao nosso Se-
nhor e aos seus!

Não deixe de parti cipar, 
traga seus amigos e irmãos 
que desejam se aprofundar 
nas profecias bíblicas, cres-
cer na fé e na maravilhosa 
esperança! Aproveite o par-
celamento e faça logo sua 
inscrição pelo site: www.
chamada.com.br.

Markus Steiger
Presidente

21º Congresso Internacional Sobre a 
Palavra Profética

TEMA: CÉU X INFERNO
DE 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2019 EM ÁGUAS DE LINDÓIA SP

Caxias do Sul RS
para a Serra Gaúcha e bus-
cando parceiros de oração 
e sustento. Na viagem teve 
contato com igrejas em Flo-
rianópolis, Biguaçu, Imbituba 
e Itajaí, entre outras. Como 
em tudo na vida, essa viagem 
ajudou o Pr. Cosmo em seus 
planejamentos de estratégias 
adequadas ao trabalho no 
Sul do Brasil, principalmen-
te na Serra Gaúcha onde as 
barreiras são maiores. 

O seu principal pedido 
de oração é para que Deus 
quebrante corações, pois a 
cada dia que passa percebe-
se maior endurecimento da 
população do Sul do Brasil 
em relação às coisas de Deus, 

enquanto cresce as práti cas 
espíritas. Temos que interce-
der seriamente pelas igrejas, 
pastores e missionários no 
Sul do Brasil, a fi m de que, 
apesar da escassez de frutos, 
os ceifeiros não desanimem 
e conti nuem confi ando no 
Senhor e fazendo a obra com 
a expectati va da operação do 
Espírito do Senhor na vida 

COMBABRIC realizará retiro em julho de 2019
Federal, Agência: 4089 - Con-
ta: 60390-0. Ao efetuar o pa-
gamento, envie comprovante 
por whatsapp para Pr. Robson 
(19) 98122-7142 e Pr. Márcio 
(19) 99837-0279. Por e-mail: 
mleandroribeiro@bol.com.br. 

Informações importan-
tes: É necessário levar roupa 
de cama e banho. A Chácara 
dispõe de piscina, campo de 
futebol e voleibol. É possível 
agendar visita ao Planetário. 
Há opções de caminhadas na 
serra. Os dormitório são cole-
ti vos (masculino e feminino), 
assim os fi lhos se hospedarão 
com os pais. A Chácara dis-
põe de dois dormitórios para 
casais com fi lhos menores de 
3 anos. Se necessitar, favor 
informar aos organizadores 
para reservar o espaço. Have-
rá bastante tempo livre para 
jogos de mesa.

das pessoas operando sal-
vação. 

Orem e parti cipem do 
sustento do pastor Cosmo 
e família que ainda está 
incompleto. Contatos por 
e-mails pastor_cosmo@
yahoo.com.br e francisco.
cosmonett o@gmail.com, ou 
celulares: (54) 9948-2289 e 
9255-7515.

Conti nuação da página 1
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Radar
Geral

Quem não tem uma causa pela qual morrer 
não tem motivo para viver”. 
(Martin Luther King Jr)

Apoiando o evento, a 
convite do Pr. Milton José 
Nunes, o missionário Pr. 
Carlos Alberto Moraes, 
Presidente e Coordenador 
de Missões da AMI - Asso-
ciação Missionária Inde-
pendente, estará coope-
rando com a conferência e 
organizando a parti cipação 
de missionários das diver-
sas missões brasileiras na 
conferência. Haverá uma 
Celebração Missionária, no 
sábado (24/8) iniciando-se 
às 9h, com a presença do 
maior número possível de 
missionários, pastores e 
obreiros. A IBIRP oferecerá 
aos presentes um delicio-
so almoço. Os missionários 
interessados em parti cipar 

CASA DE PRAIA 
NO GUARUJÁ

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

Como acontece 
todos os anos, a Igre-
ja Batista do Calvário 
em Morro Agudo, li-
derada pelo Pr. Edson 
Venâncio, realizou nos 
dias 25 e 26 de maio 
próximo passado, as 
Conferências Evange-
lísticas tendo como 
pregador, o evangelis-
ta Pr. Émerson José de 
Andrade do Ministério 
de Evangelismo - Mis-

Dia 27 de abril próxi-
mo passado foi realizado 
na Igreja Bati sta Indepen-
dente em Altinópolis SP, 
sob a liderança do Pr. José 
Roberto, mais uma reunião 
do Projeto Anti oquia. Se-
gundo os parti cipante, foi 
um dos melhores encon-

Pr. David Teixeira não 
estava planejando o pas-
toreio de uma igreja lo-
cal. Seu plano era sair do 
país ou até mesmo passar 
um ano fora do ministé-
rio para esta transição. 
Porém, aprouve a Deus 
guiar os seus passos em 
outra direção. Assim, no 
mês de março deste 2019 
foi convidado pela Igreja 
Bati sta Regular Betel, da 
cidade de Mãe do Rio PA, 
situada a 123 km de Cas-

A Primeira Igreja Bati s-
ta em São Sebasti ão do Pa-
raiso MG, liderada pelo Pr. 
Jader Saraiva Neto, estará 
comorando o 34º aniversá-
rio de fundação realizando 
uma série e de conferencias 
nos dias 7 a 9 deste mês de 
junho. O preletor do evento 
será o Pr. Adilson Ferreira 
da Igreja Bati sta Bíblica no 
Jardim Paraiso em Guaru-
lhos SP. As mensagens es-
tarão abordando o tema: 
“Esperança Viva”.

Os missionários Omar e 
Maria de Carvalho regressa-
ram de Cabo Verde, África, 
ao Brasil no dia 12 de abril. 
Esti veram trabalhando na 
Cidade de Praia, capital de 
Cabo Verde substi tuindo o 
missionário Luiz Nunes en-
tre julho de 2018 a abril de 
2019. Já estão ajudando na 
Igreja Bati sta em Cravinhos 
que logo iniciará a constru-
ção do templo. A parti r de 

Projeto Antioquia

tros dos últi mos tempos. O 
pregador foi o Pr. José Ênio 
Darini com uma mensagem 
divina que encheu o cora-
ção dos presentes de espe-
rança. O próximo Encontro 
do Projeto Anti oquia será 
no Templo Bati sta Marana-
ta de Ribeirão Preto, sob a 

liderança do Pr. Rômulo 
Weden Ribeiro, no dia 20 
de julho, às 9:00 horas com 
café da manhã e almoço. O 
pregador especial será o 
Pr. José Infante Júnior, de 
Vitória da Conquista, BA. 
Todos os pastores são bem 
vindos.

Família Teixeira
tanhal onde ele mora atu-
almente. Pr. David aceitou 
o desafi o de pastorear por 
um tempo para aumentar a 
sua experiência, mas sem 
abrir mão do que Deus co-
locou no seu coração e de 
sua esposa, que é a obra 
missionária! Orem pelo Pr. 
David, sua esposa Cati , e os 
fi lhos, Caio e Diego Teixei-
ra. Para contatos, telefone: 
(91) 98490-6648, e-mail: 
david_oamado@hotmail.
com.

34 Anos Ministério de Apoio 
Calebe

agosto estará, também, 
ajudando um jovem a 
começar uma nova igre-
ja em Ribeirão Preto SP, 
no Jardim Macaúba. Co-
meçando neste primeiro 
de junho, sábado, Omar 
estará ajudando na refor-
ma da igreja e Seminário 
sob o comando do mis-
sionário Pr. Clayton. Para 
entrar em contato, (18) 
99812-4317.

(testemunho, stands, mí-
dia) deverão entrar em 
contato com o Pr. Milton 
J. Nunes pelo celular (16) 
99186-4934 ou pelo e-mail 
milnun@hotmail.com. Será 
uma oportunidade para 

contatos pessoais com 
pastores da região que 
estarão presentes ao 
evento. 

Queremos incen-
tivar aos pastores e 
lideranças de missões 
das igrejas, principal-
mente da região me-
tropolitana de Ribeirão 
Preto SP, para que le-
vem seus membros a 
parti ciparem da confe-
rência de quarta-feira 
a domingo.

Conferência Missionária 
Impacto Mundial em Ribeirão 
Preto SP

No dia 4 de maio deste 
2019 foi realizado a cerimô-
nia de formatura do Insti -
tuto Bíblico em Caracaraí 
RR. Os dois formandos, Luiz 

Roney e Fernando da Silva 
são membros da Igreja Ba-
ti sta Bíblica Ebenézer em 
Caracaraí, sob a liderança 
do Pr. Luis Costa, que é o 

Diretor do Insti tuto. A for-
matura teve como preletor/
orador, o Pr. Paulo Augusto 
da Igreja Bati sta Bíblica em 
Boa Vista RR.

Formatura em Caracaraí RR

amigos, parentes, vizi-
nhos, colegas de traba-
lho e de escola. O resul-
tado foi que alcançaram 

38 visitantes, sendo que 
alguns deles entregaram 
a vida a Jesus. Deus seja 
louvado!

Conferências Evangelísticas

O Pr. Carlos Alberto Mo-
raes quer receber o contato 
inicial de missionários que 
ainda não são apoiados 
pela IBIRP. Contato pelo 
telefone (16) 99192-1440 
(WhatsApp).

sões em Jerusalém. Pr. 
Edson desafiou a igreja a 
levar convidados durante 
os dois dias, convidando 

Conti nuação da página 1
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Espaço
Final

Coloque missões em primeiro lugar e Deus 
dará as coisas necessárias”. 
(Edison Queiróz)

O missionário Joel 
Ribeiro dos Santos, 
de Porto Alegre RS 

ligado ao Projeto Porta Aber-
ta através da AMI, pede ao 
povo de Deus que esteja in-
tercedendo por sua esposa 
Flávia e pelo fi lho caçula Joel 
Jr. Flávia está em tratamento 
contra um câncer no útero 
com um dispositi vo que libe-
ra a quimioterapia e provoca 
muitas reações que causam 
náusea e muito desconforto 
e dores, podendo levar até a 
desmaios.

Joel Júnior iniciou a fase 
de tratamento com fi siotera-
pia na AACD de Porto Alegre 
durante quase todos os dias 

A Igreja Batista In-
dependente em 
São Bernardo do 

Campo SP, primeira etapa 
do Projeto Grande ABC, está 
entrando em uma nova fase.  
A igreja está com cerca de 
80 pessoas congregando re-
gularmente, reunindo-se em 
um salão alugado. Como a 
igreja recebeu a doação de 
um terreno, logo no início do 
trabalho, mais recentemente 
foi aprovado o projeto para 
construção que agora pos-
sibilita o início das obras em 
etapas. 

A primeira etapa, que 
dará condições da igreja sair 
do aluguel, custará 220 mil 
reais, dos quais 120 está em 
mãos, faltando 100 mil. Foi 
feito um planejamento com 
parcelamento do que falta 
para completar essa primeira 
etapa e a expectati va é que 
em breve seja possível a mu-
dança para o novo endereço, 
pois o grupo está animado e 
em fase de crescimento em 
todos os senti dos.

O Projeto Grande ABC, 
está em uma região com 
mais de três milhões de ha-
bitantes, e visa a plantação 
de várias igrejas bem como 
a formação de líderes para o 
ministério. Este ano, Pr. Tomé 

O A c a m p a m e n t o 
Ebenézer é um 
ministério desen-

volvido em conjunto entre a 
Igreja Bati sta Independente 
do Parque São Sebasti ão (Pr. 
Mário Baio) e Igreja Bati sta 
Independente Campos Eli-
seos (Pr. Milton Nunes) para 
proporcionar a região de Ri-
beirão Preto - São Paulo um 
momento agradável e único 
com Deus. 

Este ano o tema é: QUE 
CRENTE VOCÊ É? O tema tem 

A convite do TBI - 
Templo Batista 
Independente em 

Vila São José, São Paulo, Ca-
pital, reuniu-se no dia quatro 
de maio de 2019, um Concílio 
de Pastores para examinar o 
irmão Jonas Damascena de 
Souza com vistas à sua or-
denação pastoral em data 
posterior, caso ele fosse 
aprovado. A decisão de or-
denar o irmão Jonas parti u 
do TBI que, em Assembléia 
realizada no dia nove de de-
zembro de 2018. 

O concílio teve início às 
9h15, presidido pelo Pastor 
Carlos Alberto Moraes da 
Igreja Bati sta Independente 
de Orlândia, SP, e secreta-
riado pelo Pr. Rui Alexandre 
dos Santos, com uma oração 
feita pelo Pastor da igreja, 
Ademário Inácio da Silva Jú-

Projeto Porta Aberta - 
Ministério em Prisões

da semana, incluin-
do trabalho aquáti co, 
no solo, ocupacional 
e também noutras 
especialidades como 
fonoaudiologia, en-
tre outras. Em um 
dos exames foi diag-
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nior.  O concílio foi composto 
pelos pastores:  Ebenézer da 
Silva Rodrigues - PIBB Cidade 
Ademar; Uziel Alves Cillino - 
Templo Bati sta em Vila das 
Mercês; Domiciano Gonçal-
ves - Templo Bati sta em Vila 
das Mercês; Manoel Fernan-
des da Silva - Igreja Bati sta do 
Calvário; Manoel Messias da 
Silva Junior - Igreja Bati sta 
do Calvário; Mario José da 
Silva - PIBB Vila Natal; Valdir 
Rodrigues de Freitas - PIBB 
Jd. Aracati ; Nildo Simões Fer-
reira - Igreja Bati sta Bíblica 
Ebenézer em Parque Novo 
Santo Amaro; Paulo Cezar 
de Almeida Bastos - PIBB Jd. 
Vera Cruz; Danilo Freire Coe-
lho - Igreja Bati sta Vida Nova; 
Carlos Alberto de Moraes - 
Igreja Bati sta Independente 
em Orlândia; Ademário Iná-
cio da Silva Junior - Templo 

Bati sta Independente em Vila 
da Mercês; Rui Alexandre dos 
Santos - Igreja Bati sta Ema-
nuel. 

Antes do exame, o can-
didato e sua esposa, Silva-
na Pereira de Souza, deram 
testemunho de salvação e 
chamado. Ao fi nal, Jonas foi 
aprovado com nota 7,5. Ulti -
mou-se a reunião de concílio 
às 15h30, com uma oração 
feita pelo Pastor Ebenézer 
da Silva Rodrigues que foi 
escolhido como relator fi nal 
e considerações fi nais pelo 
Pastor Ademário Inácio da 
Silva Junior.  

Jonas Damascena de 
Souza, é casado com Silva-
na Pereira de Souza, desde 
17 de novembro de 2007, no 
Templo Bati sta Independente 
em Vila São José. O casal tem 
uma fi lha, Esther Pereira de 

Jonas foi ordenado para servir no 
Ministério Rocha Eterna

Souza e, para breve, Calebe 
Pereira de Souza. Natural de 
Ipiaú BA, Esposa e fi lhos de 
São Paulo. Sua salvação foi 
em 17/08/2003 na Igreja 
Bati sta Sete de Setembro, 
Ipiaú BA. 

ADMISSÃO NA 
ROCHA ETERNA

Em uma reunião de pas-
tores realizado na sede do 
Ministério Rocha Eterna no 
dia 03 de abril de 2017, Jo-
nas foi examinado e admiti do 
pela missão. Estavam presen-
tes, além do candidato e seu 
pastor Ademário Inácio da 
Silva Jr, do TBI em Vila São 
José em São Paulo SP, Capi-
tal, os pastores e missioná-
rios da Rocha Eterna: João 
Henrique Nunes Alves, de 
Ribeirão Preto SP, Reinaldo 
Bati sta Mendes, de Londrina 
PR, Agnaldo de Araújo Jr, de 
Ribeirão Preto SP, Alexandre 
de Oliveira, de Serrana SP, 
Marcos Roberto Pereira, de 
Cajuru SP, Kléber Aparecido 
da Silva, de Serra Azul SP, 
Fernando César Marti ns, de 
São Carlos SP e José Roberto 
de Oliveira, de Alti nópolis SP.

Como missionário da 
Rocha Eterna, Jonas terá sua 
atuação no Presídio de Pare-
lheiros SP, CDP de Pinheiro 
SP, mais o Presídio e CDP de 
Iperó SP. 

como base Mateus 7.22, 23 
e tratará dos assuntos de ca-
ráter pessoal, examinacão e 
chamado pessoal. 

Há 6 anos o ministério 
tem sido usado por Deus 
como um lugar de decisões 
e de entrega de vida para 
a obra missionária. Vários 
pastores, servos de Deus já 
foram usados como preleto-
res, tais como, Nathan Foran, 
Will Foran, Terril Rose, Sean 
Lunday, Alex de Barros e para 
o ano de 2019 teremos como 

pregador o Evangelista Emer-
son J. de Andrade. Além do 
mais, teremos muita diversão 
através de esportes, gincanas, 
competi ções, brincadeiras e 
muitas premiações. 

Realização da inscrição 
somente através do link no 
site do acampamento ou di-

retamente 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.

nosti cado que ele sofre de 
Síndrome de West.  O médico 
receitou uma medicação re-
lati vamente cara. Joel disse 
que foi orientado a entrar 
com um processo para que o 
Estado forneça este remédio. 

“Mesmo com todas estas 
provações”, disse Joel, “não me 
queixo, porque o meu Senhor, 
Deus Todo Poderoso, tem nos 
ajudado!” O missionário conti -
nua seu ministério no Presídio 
Central em Porto Alegre rea-
lizando a obra de evangeliza-
ção e Deus conti nua salvando 
almas. Orem pelo missionário 
Joel, sua esposa Flávia, e os 
fi lhos, Júlia a Joel Jr. Contatos 
pelo telefone (51) 9179-7610.

Projeto Grande ABC

e toda a equipe está traba-
lhando para essa mudança 
da igreja em SBC e já está re-
alizando cultos em um ponto 
de pregação na garagem da 
residência de uma família no 
Parque São Rafael, divisa de 
Mauá e São Paulo onde será 
plantada a segunda igreja do 
Projeto Grande ABC. Os cul-
tos realizados já alcançam, 
em média, 20 pessoas. 

Como base para o fu-
turo início da formação de 
obreiros, a IBI em SBC está 
ministrando na EBD o curso 
“Alicerce Firme” com lições 
que vão da criação até Cris-
to. Trata-se do Ensino Bíbli-
co Cronológico, instrumento 
efi caz que enriquece a mente 
do professor e edifi ca a vida 
do aluno. Junto a isso vem o 
trabalho de discipulado dos 
novos irmãos que vão sendo 
bati zados, e o ministério in-
fanti l que cresce com crian-
ças do bairro e adjacências 

Na foto, o início da cons-
trução da primeira etapa do 
templo da Igreja Bati sta Inde-
pendente em São Bernardo 
do Campo SP. Para contatos 
com Pr. Tomé L. Santos e Lú-
cia: e-mails: prtomeylucia@
yahoo.com.br, e tomesan-
toslopes@gmail.com. Pelo 
whatsapp: (11) 96140-0978.

Concílio de examinação

Jonas e família Pr. Carlos, Jonas e Pr. Ademário


