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Este versículo do li-
vro da Revelação 
é a chave para 

entendermos como será o 
regime do curto governo 
do anti cristo. Ao nos apro-
ximarmos profeti camente 

Pr. Donizeti  A. Ma-
ti as Júnior e Rose-
neide Melo Mo-

reno Mati as enviados pela 
Igreja Bati sta Macedônia de 
Franca SP, sob a liderança 
do Pr. Everton Firmino, ter-
minaram o treinamento mi-
nistrado pela Missão Paulo 
Brasil, em Mogi das Cruzes 
SP, da oitava turma no perí-
odo de 21 de janeiro a 22 de 
junho de 2019. O casal está 
sendo enviado para a Índia 
através da AMI - Associação 
Missionária Independente.

Falando sobre a impor-
tância do curso, o pastor 

O texto da Bíblia 
Hebraica foi ori-
ginalmente es-

crito por Moisés, pelos 
profetas, e por outros “... 
homens santos de Deus” (II 
Pe 1.21). Antes desses es-
critos originais (autógrafos) 
terem se perdido através 
do tempo, Deus preservou 
a sua Palavra através de có-
pias fi éis (apógrafos) feitas 
pelos escribas. Essas cópias 
foram depois padronizadas 
por Esdras juntamente com 
os Homens da Grande Sina-

O regime de governo do anticristo
“Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem” (Ap 17.13).

desse tempo, percebe-se 
o mundo em reboliço na 
busca de solução para as 
crises que se avolumam. A 
expressão “têm estes um 
só pensamento”, sinteti za 
a busca de unidade a qual-

quer custo nesses dias de 
globalização. 

Se você prestar atenção 
na leitura do capítulo, ao 
mencionar os “dez reis”, 
vai perceber que eles não 
são forçados a entregar o 

poder. Eles o fazem espon-
taneamente “oferecerão 
à besta o poder e a auto-
ridade que possuem”. Tal 
decisão permiti rá que uma 
pessoa governe: o anti cris-
to! Conti nua na página 6

sidência do missionário. Em 
breve um salão poderá ser 
edifi cado no terreno para a 
realização dos cultos que por 
hora são realizados na sala e 
na garagem.

No sábado da inaugura-
ção, dia 29, uma equipe de 
irmãos da igreja enviadora 
do missionário, a IBIRP - 
Igreja Bati sta Independente 
de Ribeirão Preto SP, sob a 
liderança do Pr. Milton José 
Nunes esteve fazendo visitas, 
convidando e evangelizando 

em todo o bairro, 
desde as 14 horas 
da tarde. Também 
participou da 
equipe, o casal 
José Olímpio e sua 
esposa Aparecida, 
da IBV de Batatais 
SP. Esse casal tem 
dado apoio ao Pr. 
Gilberto desde o 
início do trabalho.

No culto de 

Projeto Brodowski inaugura 
Igreja Batista Tabernáculo

No dia 29 de junho 
de 2019, aconte-
ceu a inauguração 

da Igreja Bati sta Tabernáculo 
em Brodowski SP, sob a lide-
rança do missionário Pastor 
Gilberto Marcos Mora Basí-
lio. Depois de um período 
realizando cultos nos lares, 
e fazendo visitas de evan-
gelização na cidade, agora a 
nova igreja que está sendo 
plantada tem endereço: Rua 
José de Melo, 415. Este é o 
endereço da igreja e da re-

Missionário 
a caminho da 
Índia termina 
treinamento

Donizeti disse que esse 
treinamento foi essencial e 
deu novo rumo à sua visão 
tanto do campo de atuação, 
quanto do preparo pesso-
al do missionário. Apren-
deu que, tanto do preparo 
teológico e missiológico, 
quanto do emocional e 
até mesmo do preparo fí -
sico, são necessários. Sen-
do uma escola dirigida por 
coreanos, ele fez questão 
de afi rmar que aprendeu 
bastante também sobre 
disciplina pessoal e impor-
tância da oração. Conti nua 
na página 3

Parte 1
* Peter Issar

Escrito e copiado à mão
goga, endossadas por nosso 
Senhor Jesus Cristo e seus 
apóstolos, e a pureza tex-
tual preservada por cópias 
feitas com cuidado meti -
culoso por judeus escribas 
massoretas. Estes escribas 
introduziram os símbolos 
jota e ti l de vogalização nas 
cópias do Velho Testamen-
to para passar adiante o 
texto com precisão. Jesus 
Cristo disse “... nem um 
jota ou ti l jamais passará 
da lei...” (Mt 5.18).  Conti -
nua na página 06

Conferência 
Missionária

Página 05

Seminário 
na Venezuela

Página 04

Página 08

Ordenação 
Pastoral

inauguração, à noite, o 
pregador foi o Pr. Milton J. 
Nunes da igreja enviadora 
e a casa estava repleta. 
Também esteve presente 
o missionário, Coordenador 
de Missões e Presidente da 
AMI - Associação Missioná-
ria Independente, Pr. Carlos 
Alberto Moraes, represen-
tando a missão da qual Pr. 
Gilberto faz parte. Para 
contato com Pr. Gilberto, 
celular e whatsapp: (16) 
99214-0553.

Pr. Carlos, Pr. Gilberto 
e Pr. Milton                 

Equipe de irmãos da IBIRP e IBV Batatais
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e Opinião
Filosofia são as questões que podem não ter resposta. Cristianismo 
são as repostas que não podem ser questionadas”.
(A.D.)

Condescendência e 
abrandamento são, a 
princípio, qualidades. 

Ser condescendente e brando 
é ser uma pessoa moderada e 
respeitadora dos senti mentos e 
vontades do outro, qualidades 
desejáveis para o crente. 

Recentemente em um grupo 
de refl exão teológica e pastoral 
do qual faço parte, um dos co-
legas postou um pequeno texto 
do escritor James Hunter em 
que ele usa a expressão “abran-
damento” referindo-se ao que 
alguns professores de seminá-
rios e faculdades teológicas, 
ti dos como fundamentalistas, 
estão fazendo em relação a al-
gumas certezas doutrinárias. Na 
ânsia de se mostrarem politi ca-
mente corretos, deixam de ser 
biblicamente sérios. Atendendo 
aos reclamos contemporâneos, 
acomodam-se à fl uidez da pós 
modernidade.

O fi lósofo polonês Zygmunt 
Bauman, cunhou a expressão 
“modernidade líquida”, refe-
rindo-se à pós modernidade, 
devido ao fato das relações e 
comportamentos serem rápidos 
e fl uidos. Para ele, vivemos em 
“um mundo repleto de sinais 
confusos, propenso a mudar 
com rapidez e de forma impre-
visível”.  

É exatamente aqui que 
precisamos discuti r os termos 
condescendência e abranda-
mento em relação às doutrinas 
que formam o alicerce da fé 
cristã. O que James Hunter 
colocou em questão no texto ao 
qual me referi, é que o “abran-
damento” perigoso relaciona-se 
ao que está sendo ensinado 
aos pastores em formação. 
Eles estão aprendendo que, 
nesse tempo de globalização 
dominado cada vez mais pelo 
capitalismo corporati vo, não é 
necessário identi fi car pessoas 
como hereges, pregar sobre pe-
cado e imoralidade, evitando ao 
máximo temas relacionados à 
ira divina, julgamento, condena-
ção eterna e inferno. Em suma, 
não se deve ofender as pessoas, 
mas ser genti l e civilizado nas 
relações sociais. Sempre vamos 
retornar ao refrão do politi -
camente correto: “A doutrina 
separa, mas o amor une”. É 

Jesus estabeleceu a Igreja, mas foram os apóstolos 
que a construíram através de seus ensinamentos e 
exemplo de vida. Ao invés de substi tuir o judaísmo, 

o cristi anismo surgiu para dar a Israel mais uma chance de 
se arrepender e, fi nalmente, receber o verdadeiro Messias, 
haja vista que quando Jesus descer à Terra, os cristãos não 
estarão mais aqui, mas os judeus sim. Se a Igreja não veio 
para tomar o lugar de Israel, qual a sua função neste mundo? 

Jesus nos ordenou a espalhar o Evangelho até aos 
confi ns da Terra; porém, esta tarefa seria impossível 
sem a estrutura espiritual e fí sica de uma igreja local. 
Para que cada ser humano conheça o Plano de Salvação 
idealizado por Deus, executado por Jesus e aplicado pelo 
Espírito Santo, é necessário que homens e mulheres 
se unam em oração, evangelismo pessoal e missões 
mundiais através de ofertas e envio de missionários. 

Além de espalhar o Evangelho, a igreja local é 
necessária para a nossa edificação espiritual, pro-
teção e, principalmente, para a nossa comunhão 
com Deus. Uma igreja neotestamentária enfatiza a 
importância da família e equipa cada membro do lar 
a cumprir o seu papel da melhor maneira possível. 
Ela não foi chamada para abrir casas de recuperação 
de viciados, orfanatos ou asilos, mas justamente 
para impedir que tais lugares sejam necessários. Na 
maioria dos países ocidentais, as igrejas cristãs, bem 
como de outras filosofias, contam com imunidade 
tributária pelo fato de que os seus ensinamentos 
podem construir uma sociedade mais saudável física 
e financeiramente. 

A Igreja, no entanto, não pode 
se envolver em políti ca sob o perigo 
de misturar o reino deste mundo 

Estamos envelhecendo! Não nos preocupe-
mos!  De que adianta, é assim mesmo.  Isso 
é um processo natural.  É uma lei do Universo 

conhecida como a Segunda Lei da Termodinâmica ou Lei 
da Entropia.  Essa lei diz que: “A energia de um corpo 
tende a se degenerar e com isso a desordem do siste-
ma aumenta”.  Portanto, tudo que foi composto será 
decomposto, tudo que foi construído será destruído, 
tudo foi feito para acabar.  Como fazemos parte do 
universo, essa lei também opera em nós. 

Com o tempo, os membros se enfraquecem, os 
senti dos se embotam.  Sendo assim, relaxe e apro-
veite. Parafraseando Freud: “A morte é o alvo de tudo 
que vive”.  Se você deixar o seu carro no alto de uma 
montanha, daqui a 10 anos ele estará todo carcomido.  
O mesmo acontece a nós.  

O conselho é: Viva! Faça apenas isso.  Preocupe-se 
com um dia de cada vez.  Como disse um dos meus 
amigos a sua esposa: “Me use, estou acabando!”.  Hi-
lário, porém realista.

Ficar velho e cheio de rugas é natural.  Não quei-
ra ser jovem novamente, você já foi.  Pare de evocar 
lembranças de romances mortos, vai se ferir com a 
dor que a si próprio infl ige. Já viveu essa fase, recon-
cilie-se com a sua situação e permita que o passado 
se torne passado. Esse é o pré-requisito da felicidade. 
“O passado é lenha calcinada. O futuro é o tempo que 
nos resta: fi nito, porém incerto”, como já dizia Cícero.

Abra mão daquela beleza exuberante, da memória 
infalível, da ausência da barriguinha, da vasta cabeleira 
e do alto desempenho, pra não se tornar caricatura de 
si mesmo. Fazendo isso ganhará qualidade de vida.  

Querer reconquistar esse passado seria um retro-
cesso e o preço a ser pago será muito elevado. Serão 

Condescendência 
e abrandamento

assim que estamos chegando à 
grande apostasia. 

Foi exatamente assim que 
começou nas igrejas dos EUA na 
virada do século 19 para o século 
20: dentro das salas de aula das 
escolas bíblicas. O movimento 
fundamentalista nasceu como 
reação de líderes que percebe-
ram o que estava ocorrendo e 
a maioria das denominações 
sofreram divisão por causa disso. 
Entre os bati stas não foi diferen-
te. Da convenção Bati sta Ameri-
cana (Norte) nasceu os Bati stas 
Regulares e da Convenção do 
Sul nasceram os Bati stas Bíblicos 
e os Bati stas Independentes. A 
maioria dos bati stas fundamen-
talistas aqui no Brasil são igrejas 
missionárias oriundas desses 
movimentos.

O que está acontecendo atu-
almente é o mesmo, mas com 
um agravante. É que, na área 
educacional, na formação dos 
pastores não é mais necessá-
rio sair de onde está para ser 
infl uenciado. A infl uência bate 
na porta através do ensino pela 
Internet. A situação é complica-
da e acredito que não há mais 
solução, pois desta vez a igreja 
vai chafurdar na apostasia!

Mark Hitchcock e Jeff  Kinley, 
autores do livro “A apostasia 
vindoura”, publicado este ano 
pela Chamada da Meia Noite, 
abordam essa cultura da condes-
cendência que leva grande parte 
dos líderes a perigosas transi-
gências doutrinárias. Infelizmen-
te, grande parte dos desvios a 
que chegamos agora, deve-se 
à confusão que muitos líderes 
mal preparados teologicamente 
fi zeram, misturando preferências 
pessoais e culturais com doutri-
na, inviabilizando o debate sério. 
Como disse Vance Havner, “O 
maior perigo para a igreja não 
são os pica-paus lá fora, mas os 
cupins do lado de dentro”.

Eu creio que nada mais seja 
reversível atualmente. Estou 
cada dia mais convencido de 
que esse cheiro de anti cristo 
em quase tudo não seja apenas 
sensação. Mais do que em 
qualquer outra época a doutri-
na deve realmente nos separar. 
Sem dúvida vivemos a grande 
apostasia dos últi mos dias. 
MARANATA!

A importância da igreja local

com o reino de Deus, como aconteceu quando o Impera-
dor Constanti no decretou o cristi anismo a religião ofi cial 
do Estado, mas sem fé em Cristo, arrependimento de 
pecados e conversão de vida. Nos dias de hoje, através 
de um sistema políti co democráti co, os cristãos podem 
até ocupar cargos públicos, optar pelos melhores candi-
datos de uma eleição e protestarem contra perseguição 
religiosa e interferência dos Três Poderes nos ensina-
mentos e práti cas da Igreja, mas em nenhum momento 
transformar o púlpito em palanque políti co, pois eles não 
foram chamados para pregar sobre os valores materiais e 
passageiros desta vida e sim sobre a salvação das almas 
e do encontro delas com Deus.  

Não é de se estranhar que, após a família tradicional, 
a igreja neotestamentária, aquela que possui pastores, 
diáconos, membros e doutrinas em um local específi co, 
tem sido atacada desde o seu surgimento no Dia de Pen-
tecostes. O Diabo a odeia pelo que ela propõe a fazer: 
pregar o Evangelho e fortalecer os fi lhos de Deus na fé. 
O mundo a odeia pelo que ela representa: luz do mundo 
e sal da terra. Mas desde que o Imperador Constanti no 
usurpou o comando da Igreja no lugar do Senhor Jesus 
Cristo, tem sido um “deus nos acuda”.  Igrejas sem pas-
tores, pastores sem igrejas e, principalmente, igrejas 
sem direcionamento bíblico. Vamos fazer parte daquela 
congregação que esteja obedecendo ao seu papel de 
Noiva de Cristo e viúva deste mundo. 

Conselhos de um Geriatra
Dr. Joston Miguel

muitas plásti cas, muitos riscos e mesmo assim você verá 
que não fi cou como outrora. A fl or da idade fi cou no pó 
da estrada.  Então, para que se preocupar?!  Guarda os 
bisturis e toca a vida.

Essa resistência em aceitar as leis da natureza aca-
ba espalhando sofrimento por todos os cantos. Advêm 
consequências desastrosas quando se busca a mocidade 
eterna, as infi nitas paixões, os prazeres suti s e secretos, 
as loucas alegrias e os desenfreados prazeres. Isso se 
transforma numa dor que você não tem como aliviar e 
condena à ruína sua própria alma. 

Discreto, sem barulho ou alarde, aceite as imposições 
da natureza e viva a sua fase. Sofrer é tentar resgatar algo 
que deveria ter vivido e não viveu. Se não viveu na fase 
devida, o melhor a fazer é esquecer. Você não tem de ex-
perimentar todas as coisas, passar por todas as estradas e 
conhecer todas as cidades. Isso é loucura, é exagero. Faça 
o que pode ser feito com o que está disponível. Quer um 
conselho? Esqueça. Para o seu bem, esqueça o que pas-
sou. Tem tantas coisas interessantes para se viver na fase 
em que está. Coisas do passado não te pertencem mais.  

Se você tem esposa e fi lhos, experimente vivenciar algo 
que ainda não viveram juntos, faça a festa, celebre a vida, agora 
você tem mais tempo, aproveite essa disponibilidade e desfrute. 
Aceitando ou não, o processo vai conti nuar. Assuma viver com 
dignidade e nobreza a parti r de agora. Nada nos pertence.

Tive um aluno com 60 anos de idade que nunca havia 
saído de Belo Horizonte. Não posso dizer que, pelo fato 
de conhecer grande parte do Brasil, sou mais feliz que 
ele. Muito pelo contrário, parecia exatamente o opos-
to.  O que importa é o que está dentro de nós. A velha 
máxima conti nua atual como nunca: “Quem tem muito 
dentro precisa ter pouco fora”.

Esse é o segredo de uma boa vida.



Edgar Donato
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Conti nuação da página 1

Entre as matérias 
estudadas, des-
tacam-se estas: 

Teologia, Antropologia, 
Evangelismo, Evangelismo 
Infanti l (APEC), Importância 
da Oração (vida de Oração 
de Jesus), Geografi a Bíbli-
ca, Comportamento Cul-
tural Ocidental e Oriental, 
Crescimento das Religi-
ões Principais (Islamismo, 
Cristi anismo, Hinduísmo, 
Budismo etc), Convivência 
e Relacionamento diário, 
Evangelismo e Discipulado 
em trabalho com equipes.

Outro detalhe muito re-
levante do curso é a ênfase 
sobre a importância do trei-
namento missionário trans-
cultural, a inserção cultural 
e a autoconfrontação. Nesta 
parte, o curso aborda tan-
to a parte teórica, quanto a 
práti ca de campo, realizando 
durante o treinamento duas 
viagens ao exterior: uma via-
gem ao Paraguay por uma 
semana, no meio do curso, 
e outra à Bolívia por 15 dias, 
no encerramento. 

Em março de 2020 terá 
início o treinamento da nona 
turma, e, de acordo com o 
Rev. Steban Lee, o candida-

Dicas de Leitura
INTELIGÊNCIA PRA QUÊ?

COMO USAR SEU CÉREBRO 
PARA A GLÓRIA DE DEUS

Pedro Dulci
www.mundocristao.com.br 

Ainda que o cristi anismo não existi sse, mesmo 
que a fé em Cristo e todas as doutrinas, en-
sinamentos, promessas do cristi anismo não 

fossem verdadeiras. 
Ainda que acreditássemos numa ilusão, num conjunto 

de ensinamentos elaborados pela mente humana, com 
todo ti po de argumento lógico para nos convencer numa 
realidade que fosse fi cção.

Ainda que vivêssemos uma utopia, uma conto de fa-
das, ainda que pautássemos nossas vidas em promessas 
de vida eterna que nunca ocorrerão...

Ainda assim, o cristi anismo é belo por ser disti nto 
e singular, porque sua proposta de vida é diferenciada, 
tanto nos faz bem, como nos ajuda a ser úteis, eleva a 
convivência em sociedade, promove o ser humano e 
traz dignidade. Pense por exemplo nos benefí cios dos 
10 mandamentos:

Aprendemos a adorar um só Deus, a quem dedicamos 
lealdade e exclusividade. É possível identi fi car qual é o 
Deus verdadeiro, sem fi carmos confusos, a qual ídolo 
nos apegar. Não precisamos invocar outros deuses, mas 
respeitar e reconhecer o Único.  Disse Jesus: “Eu sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai senão 
por mim.” João 14.6. Simples assim!!

Aprendemos a Desacelerar - Descansar um dia a cada 
7, rever com grati dão a semana que passou.

Honrar o pai e a mãe. Eles são autoridades sobre 
nós e precisamos amá-los e obedecê-los, a menos que 
nos peçam algo que o Pai do Céu não os autorize.  Não 
desejar o mal, não odiar, não matar, pelo contrário, 
ajudar quem precisa. Não trair a pessoa a quem juramos 
lealdade, amor, parceria. Não prati car a desonesti dade, 
não subtrair nada de ninguém Não usar a nossa boca de 
maneira críti ca, descontrolada, fofoca, 

Não cobiçar nada de ninguém, mas aprender a ser 
contente.

O melhor de tudo: Cristi anismo existe! Jesus foi uma per-
sonalidade histórica e é o mesmo: “Ontem, hoje e eterna-
mente.”  Não tenho fé numa ilusão, não sigo ensinamentos 
elaborados por sabedoria humana. Há um poder liberado 
para todo aquele que crê, capaz de transformar o caráter 
do seguidor de Jesus. Percebo em minha própria vida e nas 
pessoas com as quais me relaciono. O Evangelho de Jesus é 
mais do que um esti lo de vida, é uma revolução no ser, um 
novo nascimento, uma radical experiência. Alguém já disse: 
“O maior argumento do Cristo vivo é um cristão renascido.”

Por tudo isso e muito mais, amo o Senhor Jesus, 
amo o cristi anismo e sou fã da Igreja do meu Salvador. 

Não há crença, por mais imbecil que seja, que não terá 
seguidores cheios de fé prontos e defende-la até a morte”.
(Isaac Asimov)

SE o 
cristianismo 
não existisse...
Os 10 Mandamentos em 

perspecti va.

IMAGINANDO O REINO: A 
DINÂMICA DO CULTO

James K. A. Smith
www.vidanova.com.br

PROFECIA PARA OS GENTIOS
Arno Froese

www.chamada.com.br

Como se dá 
a adoração? 
Exatamen-
te de que 
maneira a 
formação li-
túrgica nos 
molda? No 
segundo vo-
lume da trilo-
gia Liturgias 

Culturais, James K. A. Smith expande 
e aprofunda o argumento desenvol-
vido em Desejando o reino acerca da 
relação entre as liturgias seculares e a 
adoração cristã. Nesta conti nuação, o 
autor busca formular o que chama de 
“fi losofi a da ação cristã” e nos ajuda 
a entender de que forma a liturgia e 
o ensino cristão devem não apenas 
insti gar nosso intelecto, mas moldar 
nossos hábitos.

A igreja tem 
sido inefi caz na 
guerra cultural 
que trava contra 
a sociedade não 
cristã. A Igreja 
cumpre o papel 
de acomodar 
seus membros 
na dinâmica da 

sociedade, mantendo apenas uma 
pauta moral. A inteligência teria a 
fi nalidade exclusiva de nos fazer 
bem-sucedidos segundo os atuais 
padrões da sociedade de consumo? 
E a glória de Deus? Qual o papel da 
inteligência que Deus nos deu para 
sinalizar à sociedade os valores do 
reino? Por que parcela considerá-
vel da igreja despreza a ati vidade 
intelectual?

Um estudo 
v e r s í c u l o 
por versícu-
lo de Oba-
dias, Jonas, 
Naum e Ha-
bacuque. No 
estudo sobre 
os doze pro-
fetas meno-
res, o autor 
escolheu co-

meçar com a profecia endereçada 
aos genti os. Por quê? Porque os gen-
ti os vieram antes de Israel; Israel foi 
reti rado dentre os genti os. Moisés 
fez esta declaração ao seu povo: “O 
meu pai era um arameu errante. Ele 
desceu ao Egito com pouca gente 
e ali viveu e se tornou uma grande 
nação, poderosa e numerosa” (Dt 
26.5b).

Missionário a caminho da Índia 
termina treinamento

to deverá apresentar no ato 
de inscrição: Testemunho de 
conversão e chamado mis-
sionário por escrito, Xerox 
autenti cada do CPF e RG, 
Certificado de Formação 
(autenti cado), Certi dão de 
casamento (autenti cado), 
Comprovante de residência, 
Atestado de antecedente 
criminal, Recomendação 
do Pastor e igreja, Termo 
de compromisso da igreja 
para apoio fi nanceiro men-
sal, Curriculum Vitae. Preen-
cher formulário. Para saber 
mais, acompanhe: htt ps://
www.facebook.com/mis-
saopaulo/

A Missão Paulo é uma 
sociedade missionária 
evangélica internacional, 
fundada em 1986 na Coréia 
do Sul pela Igreja Anti oquia 
de Jonju em conjunto com 
várias igrejas que se soma-
ram na mesma visão. Aqui 
no Brasil, a Missão Paulo 
começou a treinar candida-
tos em 2003 e, desde então, 
já foram treinados mais de 
50 missionários para envia-
dos para 15 países.

A missão nasceu com 
o espírito missionário do 
apóstolo Paulo, tendo Deus 

como autor da missão e nós 
como instrumentos depen-
dentes do poder do Espirito 
Santo através da oração com 
a fé que nos move. Ao todo, 
a missão já treinou mais de 
450 missionários que atuam 
em mais de 90 países. 

Por que Índia? 
Porque a Índia está so-

frendo ...
70% da população é 

analfabeta funcional. 86% 
da população vive com me-
nos de US $ 2,50 por dia. 
Mais de 740 milhões de in-
dianos vivem em áreas ru-
rais, aldeias empobrecidas. 
35% das crianças em idade 
escolar não frequentam a 
escola.

O sistema secular de 
castas ainda condena cen-

tenas de milhões de índios 
de “casta baixa” a uma vida 
de degradante trabalho e 
invisibilidade social. Quase 
metade das crianças sofre 
de desnutrição - a maior 
taxa do mundo. Todos os 
dias, 5.000 crianças meno-
res de cinco anos morrem 
de doenças evitáveis.

O progresso econômi-
co está chegando a partes 
da Índia, mas grande parte 
do país ainda sofre extrema 
pobreza, desnutrição, do-
ença e analfabeti smo.

412 milhões de indianos 
nunca ouviram o nome de 
Jesus. Com 330 milhões de 
objetos de culto na Índia, 
os indianos estão procu-
rando em qualquer lugar 
por toda parte em busca da 
Salvação.

CHARGE
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Uma pergunta frequente. E como sabê-la? Pois é, 
em busca de uma resposta, muitos que ignoram a 
doutrina bíblica se envolvem por caminhos místi -

cos, dando crédito a sonidos estranhos, tais como: Deus me 
falou audivelmente ou por sonhos; certo alguém profeti zou 
e etc. Mas é somente pelas Escrituras que Deus nos revela 
a sua vontade. Qualquer outro meio é perigoso! Vejamos 
o que diz a Palavra:

Em primeiro lugar, Paulo responde esta pergunta cla-
ramente na epístola aos tessalonicenses dizendo: Porque 
esta é a vontade de Deus, a vossa santi fi cação; que vos 
abstenhais da prosti tuição. Porque não nos chamou Deus 
para a imundícia, mas para a santi fi cação. Portanto, quem 
despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, 
que nos deu também do seu Espírito Santo (I Ts 4.3,7,8). 

Buscar a santi fi cação é a vontade de Deus para os salvos, 
independente de faixa etária. O escritor de Hebreus diz que 
o seguir a paz e a santi fi cação, sem a qual ninguém verá 
o Senhor (Hb 12.14), é a marca dos salvos. Incrédulos não 
sabem o que é isso. Em outras palavras, a santi fi cação é o 
lado visível da salvação.

As palavras de Jesus, exortando a buscar em primeiro 
lugar o reino de Deus e a sua justi ça, elucida que que tal 
busca é santi fi cação; é obediência a Deus. E os que assim 
procedem jamais serão desamparados (Sl 37.25; Mt 6.33,34). 

Seja qual for a situação, desafi os ou decisões a serem 
tomadas, os santi fi cados estão amparados nas promessas 
divinas, das quais destaco duas: Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei 
o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos 
(Sl 32.8); O seu Deus o ensina, e o instrui acerca do que há 
de fazer (Is 28.26). 

Somente a Bíblia, somente ela, nos revela a Vontade 
de Deus. Nada de cacoetes pentecostais, sonhos, visões, 
profetadas, ou coisas outras do mundo místi co; nada disso. 
Toda revelação vem da Bíblia, pois como disse Jesus, “ela é 
a verdade” (Jo 17.17).

Em segundo lugar, a busca pela santi dade trará uma 
vida de temor reverente a Deus. Isso gera coragem para 
fugir do pecado, que, por sua vez, gera o caráter do varão 
do Salmo 1, “cujo prazer está nas Escrituras e o meditar 
nela diariamente”.  É evidente que este prazer está atado ao 
“falar com Deus” e “ouvir o que Deus nos fala” (Mt 6:6). Uma 
vida sem Bíblia e Oração está fadada ao fracasso, a queda! 

Stuart Scott  - no livro O Homem Bíblico - escreveu: “A 
vontade de Deus é a vontade moral, legal e direcionada por 
Deus estabelecida na Bíblia para o nosso cumprimento. É 
revelada por meio de ordens diretas e de preceitos (princípios 
extraídos da Bíblia). Nesse caso podemos conhecê-la ante-
cipadamente, pois já foi revelada nas Escrituras… Quanto 
mais conhecemos e obedecemos a vontade revelada de 
Deus, mais dentro dela, humanamente falando, estaremos” 
(Sl 119.1-4).

Vem de Jesus o alerta para agirmos corretamente: Errais 
não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus (Mt 
22.29). Quanto mais Palavra, menos erros! A Palavra nos 
faz mais sábios do que 

os “sábios e entendidos deste século”. Está escrito: 
“Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, 
porque os teus testemunhos são a minha meditação” (Sl. 
119:99). 

Sobre o sermão de Estevão, o Pr. Gerson Rocha dizia: “Um 
homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de Bíblia”. 
É a Sabedoria diferenciada revelada ao “pequenino rebanho”.

Concluo dizendo que as Sagradas Escrituras não neces-
sitam de acréscimo algum, pois é a “Fé que uma vez por 
todas foi dada aos santos”. O Pr. Laurence Justi ce, defi ne 
a expressão Foi Dada, como “um ato que se completou no 
passado sem que ti vesse conti nuidade”. E ainda sobre o 
mesmo texto, o pastor discorre sobre o termo “uma Vez 
que exclui qualquer possibilidade de repeti ção, ou seja, de 
uma vez para sempre é o que essa expressão signifi ca” (Jd 
3). O corpo da sã doutrina (Bíblia) foi nos dado uma só vez, 
e permanecerá para sempre (Mc 13.31)!

Em parte alguma das Escrituras somos orientados a 
ouvir vozes no nosso interior, determinar o que Deus deve 
fazer, ou buscar “revelações extra bíblicas”. A ordem bíblica 
é “Orai sem cessar” (1 Ts 5.17) e “Meditar na Palavra” (1 Jo 
3.24), isto sim, é A VONTADE DE DEUS! Selá (Pense nisso).

Em junho de 2016, o 
casal de missionários Pr. 
Eliézer e Girlene Santos 
deram entrada no Consu-
lado da Venezuela, em Boa 
Vista RR, para obter o Visto 
Religioso. Mas, até o mo-
mento, somente a cédula 
Venezuelana de Girlene 
saiu. Devido ao fato do Pr. 
Eliézer haver trocado de 
Passaporte, ainda está es-
perando sua cédula. Orem 
para que ele possa ti rar este 
documento para legalizar 
sua permanência na Ve-
nezuela. No seminário, a 
formatura dos alunos ve-
nezuelanos está marcada 
para 31 de agosto de 2010. 
Até lá, os alunos estarão 
concluindo algumas maté-
rias pendentes e apresen-
tando suas monografias. 
O início do próximo ano 
letivo está marcado para 
o dia 02 de setembro. O 
Seminário Batista Vene-
zuelano está terminando 
este quarto ano letivo com 
um corpo docente de 12 

O Pr. Josimar, desen-
volvendo seu Ministério 
com crianças na Amazônia 
Ocidental, tem a alegria 
de ver muitos frutos sen-
do colhidos através do tra-
balho de parcerias com a 
APEC, a Sociedade Bíblica 
do Brasil - SBB e a Secreta-
ria Municipal de Educação 
de Rio Branco, possibili-
tando o fornecimento de 
kits de estudos bíblicos 
(Estudando com a Bíblia), 
que serão desti nados aos 
alunos de ensino funda-
mental da rede municipal. 
A APEC recebeu o convite 
do Tribunal de Justi ça, na 
pessoa da Desembarga-
dora Regina Ferrari, para 
assumir a ministração de 
ensino religioso junto aos 
orfanatos, inclusive no sis-
tema de ressocialização de 
adolescentes infratores. 
Atualmente, há pelo me-
nos, 750 menores nessas 

O missionário Pr. Eurí-
pedes Antonio dos Santos 
segue fi rme com a obra em 
Buriti rama BA, sob as bên-
çãos do Senhor no segundo 
trimestre de 2019. Em Abril 
realizamos o aniversário de 
organização da igreja local, 
na certeza do desenvolvi-
mento da igreja durante 
este tempo. Envolvemos as 
congregações e os alcança-
dos dos povoados. Foi im-
portante para a edifi cação 
dos crentes; o pastor Josué 
Pereira Felix foi o pregador, 

A Missionária Rosan-
gela da Silva Feitosa veio 
ao Brasil no dia 16 de 
maio para fazer tratamen-
to de saúde. Viajou com 
a missionária Neilane até 
São Paulo, a qual a aju-
dou bastante e tem sido 
uma bênção na sua vida. 
Ela também veio cuidar 
da saúde. Desde que che-
gou, Rosângela conseguiu 

O missionário João Hen-
rique do Ministério Rocha 
Eterna disse que Deus está 
ampliando a Sua obra pelas 
cidades, além das prisões, 
agora também nas escolas 
através do novo casal de 
missionários Pastor Rodolfo 
Dinardi e Natália membros 
da Igreja Bati sta em Parque 
S. Sebastião em Ribeirão 
Preto, sob a liderança do Pr. 
Mário Baio. O Pr. João faz o 
seguinte apelo aos pastores: 
“Agende uma visita em sua 
igreja com o missionário Ro-
dolfo e seja desafi ado com 
este novo ministério que 
será uma bênção para a 
sua igreja Local!” Essa nova 
etapa do Rocha Eterna é de-

No início do mês de 
maio, o pastor Claudinei 
Periles teve vários irmãos 
ajudando na construção do 
templo: entre os dias 2 e 4 
de maio, Pr. Lucio e irmão 
Josias da Igreja Bati sta de 
Porto Feliz; irmão Rogerio 
e Benedito da Igreja Bati sta 
Boas Novas de Barueri e o 
Pr. Diego da Igreja Bati sta 
de Moraes Prado que fi-
cou até o dia 08 de maio. 
Do dia 06 até o dia 10 de 
maio, um grupo de irmãos 
da Igreja Bati sta de Cubatão 
SP: Eliezer, Paulo, Jeff erson, 

Pode-se entender o cosmos, mas nunca o ego; o eu 
está mais distante do que qualquer estrela”
(G.K. Chesterton)

Qual a vontade 
de Deus à 
minha vida?

Josimar Rio Branco AC
condições, que serão al-
cançados pelo Evangelho 
através dessa parceria. O 
material uti lizado para esse 
fi m, será os “Investi gadores 
da Bíblia”. Neste ano há 14 
alunos matriculados no cur-
so CPMC - Capacitação de 
Professores Para o Minis-
tério com Crianças. Neste 
mês de Julho, os alunos 
estão realizando o está-
gio, desenvolvendo uma 
classe infanti l de 5 dias. Pr. 
Josimar conti nua com as 
viagens missionarias para 
o interior do Acre, e neste 
primeiro semestre, esteve 
em Sena Madureira, mi-
nistrando treinamento aos 
professores da cidade, com 
uma parti cipação de 12 ir-
mãos. No segundo semes-
tre, as viagens serão para 
Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do 
Sul, Brasiléia e Plácido de 
Castro.  Para contato: (68) 
99913-0816.

Maputo, Moçambique
fazer Check-up passando 
por dez médicos, e fazen-
do quase trinta exames. 
Continuem orando pela 
missionária e por seu 
trabalho em Maputo, Mo-
çambique. Contatos pelo 
whatsapp + 258 84 614 
3334. Informações pelo 
Facebook: https://www.
facebook.com/missrosan-
gelafeitosa.

Rocha Eterna - Escolas
nominada de PPP - Progra-
ma de Prevenção Prisional, 
que tem como meta dimi-
nuir a população prisional 
do Brasil. O PPP tem como 
estratégia, entrar nas esco-
las públicas e privadas para 
trabalhar no caráter das nos-
sas crianças e adolescentes 
a fi m de que eles conheçam 
o amor de Deus e a salvação 
que nEle há. Contatos com 
Pr. Rodolfo pelo e-mail: rvd.
dorfo@gmail.com, ou pelo 
telefone (16) 98856-9011. 
Visite o novo site do Rocha 
Eterna que, mesmo ainda 
em construção, tem boas 
informações e relatórios 
direto do campo: www.ro-
chaeterna.org.

Júlio, João e Francisco. E, 
entre os dias 15 a 23 de 
maio, o Sinvaldo da Igre-
ja Batista Ebenézer de 
Colombo PR. A laje está 
colocada na parte dos fun-
dos. Estejam orando pela 
sequência da construção. 
Também no mês de maio 
o trabalho de plantação 
da igreja em Maringá com-
pletou 11 anos. Entre em 
contato pelo telefone (44) 
3263-9065, celular 99981-
4664 (WhatsApp), ou pelo 
e-mail:claudineieleneil@
gmail.com.

Maringá PR

Buritirama BA

que nos abençoou com sua 
presença. Em Maio houve o 
acampamento dos jovens 
com a presença do Pr. Luis 
Sacramento trazendo men-
sagens desafi adoras para 
os jovens. Agora em junho 
vamos começar estudos 
para o bati smo com quase 
10 irmãos. Seguimos em 
visitas aos pontos de pre-
gação, auxiliando alguns 
pregadores, pregando e 
ensinado para a evange-
lização e crescimento da 
igreja e congregações.

Seminário na Venezuela

professores venezuelanos 
e 2 brasileiros e com 24 
alunos. Destes, 6 alunos 
estão se formando no cur-
so de quatro anos, 1 aluno 
no curso especial de dois 
anos e 3 ou 4 alunos que 
fizeram o terceiro ano não 
irão cursar o quarto ano 
por motivos de saúde e 
de outros estudos. A boa 
notícia é que chegarão 
mais 6 ou 7 alunos para 
o primeiro ano. Ajude a 
manter este seminário. 
Entre em contato e saiba 
como: Pr. Eliézer e Girlene 
Santos (92) 98218-5513 
(92) 99221 1214. E-mail: 
pr.eliezer45@gmail.com.
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A MBAM - Missão Bra-
sileira de Apoio aos Missio-
nários, conti nua as reformas 
da sua base em Orlândia SP 
onde funcionará o Aconche-
go Missionário e também 
alojamento para cursos de 
capacitação missionária e 
pastoral. Ainda há necessi-
dade de recursos para várias 
partes da reforma: colocação 
dos blindex, acabamentos in-
ternos e mobiliários. Quem 
puder ajudar, os valores são 
estes: Duas janelas de R$ 
420,00 cada; Quatro janelas 
de R$ 160,00 cada; Uma ja-
nela de R$ 300,00; Duas por-
tas de R$ 950,00 cada; Três 
beliches de R$ 580,00 cada; 
Três colchões de R$ 180,00 
cada. Para cooperar, deposite 

De 21 a 25 de agosto de 
2019, na Igreja Bati sta Inde-
pendente de Ribeirão Preto 
SP, sob a liderança do Pr. 
Milton José Nunes, realizará 
uma Conferência Missionária 

O missio-
nário Alexan-
dre Vicente 
Ferreira, em 
preparação 
para ser envia-
do à Venezue-
la, continua 
sua jornada 
em busca de 

Terminado o primeiro se-
mestre de 2019, os alunos 
estão do SEMIBE em Araçatu-
ba estão animados. A escola 
conta com uma equipe dos 
alunos internos que estão à 
frente de toda a organização 
de evento, como a Noite do 
Hambúrguer, por exemplo, 
que foi realizada em maio. 
Com os valores arrecadados 
estão sendo feitas algumas 

O missionário Pr. Geovan 
Bezerra dos Santos, relatou 
que, apesar de viverem um 
tempo de fortes provações 
no campo, experimentam 
crescimento, tanto através 
da salvação de almas, quanto 
da rededicação de vidas ao 
Senhor. Com o desejo de ver 
a obra cada vez mais forte, 
lançaram o Projeto Maná 
através da Congregação no 
Bairro de Mont Serrat, onde 

Mesmo na matemáti ca as defi nições de infi nito 
e incontável não são simples de ver e enten-
der. Elas estão relacionadas com bijeções e o 

conjunto dos números naturais. É possível provar a parti r 
delas que conjuntos aparentemente menores como o dos 
naturais pares tem a mesma quanti dade de elementos que 
todos os naturais. Que os naturais tem tantos elementos 
quanto o conjunto dos números inteiros, mesmo que estes 
tenham uma infi nidade de números negati vos. 

A lógica divina, a qual só temos um breve entendimento 
através da Fé, é ainda mais extraordinária. As coisas se inver-
tem, mas ao mesmo tempo se igualam. O que está conti do 
em nós é muito maior que nós. Uma inclusão aparentemente 
inválida, imerecedora, mas divinamente aceitável, por meio 
da graça e misericórdia, do único Deus imutável e eterno. 
Antes dessa inclusão existem infi nitos milagres e depois dela 
outros infi nitos. É claro que podemos enumerar as coisas 
mais especiais da vida. Mas nossa vida, assim como a reta 
numérica tem infi nitos números, tem infi nitos milagres, e 
em qualquer intervalo. 

E existe um lado não especial de tudo isso. De forma 
similar ao que acontece na matemáti ca, não importa o ta-
manho do intervalo, sempre teremos algo irracional neles, 
pois existem coisas que partem exclusivamente de nós, 
muitas coisas. 

É natural pensarmos em Milagres como algo maior. 
Mas, para mim, todo dia, eles são tantos que passam a ser 
incontáveis. E podem ser colocados em uma correspondên-
cia biunívoca com o intervalo real (0,1), pois são infi nitos, 
pelo menos aos meus olhos. Muita gente, inúmeras vezes, 
onde aqui me incluo, só consegue ver que neste intervalo 
o número 1/2 faz parte, pois se concentra no centro e em 
algo mais visível. 

O passar por circunstâncias desfavoráveis é muitas das 
vezes o início de um milagre que ainda não enxergamos, 
pois mesmos sendo especiais temos uma visão pequena 
e limitada, desde a criação. Um dia Deus nos lançou nessa 
vida espetacular para que pudéssemos olhar para o alto 
e enxergar suas maravilhas indescrití veis e amadurecer 
dando espetáculo dentro dos seus Sonhos. Servindo-o com 
o máximo que não podemos, mas que ao mesmo tempo 
podemos, se o deixarmos agir em nós. Um dos caminhos 
para perceber melhor os milagres é perceber melhor o 
próximo, sem se preocupar com o que é melhor para nós. 
É como se esti véssemos correndo e não precisássemos 
olhar para o relógio para saber se estamos no ritmo certo.  

Se ti véssemos, no mínimo, pequena Fé, andaríamos 
todos os dias por sobre as águas, como Pedro um dia andou. 
Para mim, um dos caras mais especiais da Bíblia, onde sua 
ousadia o faz fazer algumas besteiras. Mas o cara que disse 
na hora certa quando foi confrontado por Jesus - Pedro 
quem eu sou? - Tu és o Cristo, o fi lho do Deus vivo. 

Sobre esta pedra, esta declaração que não vem uni-
camente de nós, tudo se transforma. É um milagre con-
seguirmos dizer isso. Mas, ainda não conseguimos dizer 
defi niti vamente.

 Hoje, estamos buscando mais a Deus ou as coisas? As 
pessoas hoje não são mais valorizadas pelo que são, mas 
sim pelo que possuem. As coisas hoje são tão importantes 
quanto as pessoas, e a maioria das vezes até mais. Quem 
tem carro quer outro, e quem já tem uma casa quer uma 
maior. Estudos mostram que pessoas que conseguem ter a 
grande casa dos sonhos só usam 40% dela. Então para que 
tanta coisa? Para que três carros na garagem? Na verdade, 
por vezes, nem queremos tantas coisas, mas parece que 
sem elas não estamos completos. 

Isso prova que Deus não é plenamente o nosso Deus, 
pois o que “nos completa” não são as coisas do alto. Se na 
bíblia temos o tesouro mais valioso que todos os outros, 
então porque estamos buscando com mais afi nco e dedi-
cação, as coisas daqui de baixo? 

Que dentro dos infi nitos milagres que nos acontecem 
possamos dar espaço para ser gerada a Fé Verdadeira, 
nem que seja a menor de todas, do tamanho de um grão 
de mostarda.

Um dia ao lado do Deus infi nito teremos a eternidade e 
o entendimento necessário para agradecê-lo por cada um 
dos incontáveis milagres que nos acontecem.

Egoísmo não viver à nossa maneira, mas desejar 
que os outros vivam como nós queremos”. 
(Oscar Wilde)

Os Milagres 
são In� nitos e 
Incontáveis

Conferência 
Missionária

com objeti vo de desper-
tar vocações e incenti var 
as lideranças das igrejas 
locais na sustentação do 
que, de fato, é a missão 
da Igreja. O preletor será 
o Dr. Joel Logan, Presi-
dente da Missão Bati sta 
Internacional e da Facul-
dade Bati sta com sede 
em Tabernacle. A confe-
rência contará, também, 
com a presença de outros 
20 irmãos norte-ameri-
canos que virão ao Brasil 
a fim de participar do 

melhorias na cozinha e no 
escritório. Segundo o pastor 
João Harmon Júnior, muitos 
desafios ainda estão pela 
frente, pois é necessário fa-
zer benfeitorias nos prédios. 
Pr. João conti nua morando 
em São Paulo e se locomo-
vendo regularmente para 
Araçatuba. Contatos com 
Pr. João pelo telefone (11) 
96122-3145.

Seminário Bíblico de 
Evangelização

Aconchego Pastoral

qualquer valor em uma das 
contas da Missão Brasileira 
de Apoio aos Missionários, 
CNPJ 

12.261.001/0001-79: 
BRADESCO: Agência: 02189-
0 - Conta Corrente: 015560-
8. BANCO DO BRASIL: Agên-
cia: 0351-4 - Conta Corrente: 
30349-6. Mande o compro-
vante do depósito para o Pr. 
Carlos Alberto Moraes pelo 
whatsapp: (16) 99192-1440.

Limeira SP

zuela para Cristo. Os planos 
são de seguir para o campo 
ainda este ano. Orem pelos 
preparati vos da mudança, 
e que o Senhor lhes dê sa-
bedoria em todas decisões. 
Telefone (19) 98373-1689. 
Por e-mail: av-ff @hotmail.
com. Pr. Alexandre, Aline, 
Anelise e Arthur.

Projeto Novo Gama GO

atua uma equipe de jovens 
da igreja entre professo-
res da bíblia, senhoras que 
apoiam no preparo do lanche 
para as crianças, e uma equi-
pe de jovens que apoia todo 
o evento. Na construção do 
templo (FOTO), os trabalhos 
avançam de acordo com os 
recursos. Contato: E-mail: 
prgeovan@yahoo.com.br, 
Telefones (61) 98521-4397 
e 99168-6291. 

evento. Todos são convidados 
a parti cipar. Maiores informa-
ções com os pastores, Milton 
José Nunes (16) 99186-4934 e 
Pr. Carlos Alberto Moraes (16) 
99192-1440.

apoio em oração e parceria 
no sustento fi nanceiro. Nes-
se tempo ele está fazendo 
visitas evangelísticas du-
rante a semana, ajudando 
em uma congregação nas 
quartas-feiras cobrindo fé-
rias do pastor e nos fi nais 
de semana viajando a fi m 
de divulgar o Projeto Vene-
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Visão
Panorâmica

A pluralidade de opiniões se mostra um importante 
recurso para o mapeamento da realidade”
Nilton Bonder)

Conti nuação da página 1

Qual o moti vo des-
sa união voluntá-
ria dos poderes da 

terra? O texto deixa claro:  
“Pelejarão eles contra o 
Cordeiro...” Trata-se de uma 
ação deliberada contra o Se-
nhor e, ao mesmo tempo, in-
dica que a besta faz parte da 
estrutura de poder dos dez 
reis, poderes da terra, confi r-
mando que todas as nações 
estão, de fato, sujeitas ao go-
verno do príncipe das trevas, 
o deus deste mundo, como 
mostra o Salmo 2.2-3: “Os 
reis da terra se levantam, e 
os príncipes conspiram con-
tra o Senhor e contra o seu 
Ungido, dizendo: Rompamos 
os seus laços e sacudamos de 
nós as suas algemas”. 

No tempo presente to-
das as nações se opõem ao 
Senhor e escolhem o deus 
deste mundo. Mesmo que 
pareça que ainda há peque-
nas resistências, não deve-
mos nos iludir em relação 
a nenhum ti po de governo. 
Todos eles são contra o Un-
gido do Senhor. Assim que 
se der o arrebatamento da 
Igreja acontecerá o pre-
visto pelo apóstolo Paulo: 
“Ora, o aparecimento do 
iníquo é segundo a efi cá-
cia de Satanás, com todo 
poder, e sinais, e prodígios 
da menti ra, e com todo en-

Afi rmamos nossa fé nos apógrafos dos livros do 
Velho Testamento, posteriormente compilado 
por Jacó ben Chaim (Jacó ben Chaim Isaque 

ben Adonias) a parti r do texto massoréti co hebraico, e 
que depois foi revisado, impresso e publicado por Daniel 
Bomberg com o nome de Segunda Grande Bíblia Rabí-
nica. Deus assegurou de várias maneiras a preservação 
de Sua Palavra: a) a profunda reverência dos judeus 
pelas Santas Escrituras; b) tanto na Tenda do Arraial no 
período das peregrinações do povo de Israel, como no 
Templo de Salomão (Santo dos Santos), os rolos fi cavam 
fora do alcance de mãos perturbadoras e sob constante 
vigília; c) a pureza do texto fi cou garanti da pelo zelo 
dos escribas no período pré e pós massoréti cos; d) a 
supervisão feita pelos profetas detectaria rapidamente 
um eventual erro na transcrição; e) os judeus repeti am 
constantemente suas Escrituras (Dt 6.6-9), e qualquer 
alteração de palavra seria imediatamente notada; f) 
o texto padrão do Velho Testamento citado de forma 
resoluta como Palavra de Deus por Jesus Cristo e seus 
apóstolos é um selo incontestável de autenti cidade e 
confi ança. Este texto é o mesmo texto traduzido pela 
equivalência formal por Almeida e demais tradutores 
da Reforma, deixando claro que Deus tem preservado 
de maneira maravilhosa o texto do Velho Testamento. 
Quando o Velho Testamento é lido de acordo com a 
Segunda Grande Bíblia Rabínica, impressa por Daniel 
Bomberg, podemos crer que estamos lendo e ouvindo 
a Palavra de Deus, e seguramente também dizer: “Assim 
diz o Senhor”. 

NOVO TESTAMENTO EM GREGO 
Semelhantemente ao Velho Testamento, afi rmamos 

nossa fé nos apógrafos dos livros do Novo Testamento 
(NT) em grego copiados em Anti oquia pela igreja pri-
miti va cristã (At 11.26), e que deram origem aos Textos 
Bizanti nos, ou Textus Receptus (TR). Portanto, a tradução 
mais exata do Novo Testamento Grego para as princi-
pais línguas do mundo é a tradução feita pelo método 
de tradução de equivalência formal feita a parti r do 
Textus Receptus. 

Os apóstolos, com exceção de Paulo, receberam os 
ensinos de Jesus ao andar e ministrar com Ele durante 
três anos e meio. Inspirados pelo Espírito Santo (II Tm 
3.16), eles escreveram a história e os ensinamentos de 
Jesus quando Ele ainda estava aqui na terra, conforme 
registrado nos quatro evangelhos de Mateus, Marcos, 
Lucas e João. O apóstolo Lucas, além de seu evangelho, 
escreveu também, Atos dos Apóstolos, que narra sobre 
as primeiras igrejas cristãs. Os apóstolos escreveram 
epístolas para igrejas específi cas e ao povo das igrejas em 
geral e seus respecti vos líderes, ordenando que fossem 
enviadas e lidas nas igrejas (I Ts 5.27). Em II Co 2.17, o 
apóstolo Paulo alertou sobre a falsifi cação da “Palavra 
de Deus”. O Espírito Santo, antevendo os fatos inspirou 
homens escolhidos, fazendo-os escrever o que era exa-
to e infalível. Após a ressurreição e ascensão de Jesus 
aos céus, os seguidores de Jesus devido à perseguição 
sofrida em Jerusalém fugiram para Bizâncio, região do 
Império Bizanti no, agora o novo centro do cristi anismo. 

A parti r dos originais escritos pelos apóstolos e 
discípulos de Jesus (autógrafos), surgiram no Império 
Bizanti no as primeiras cópias manuscritas do Novo Tes-
tamento em grego (apógrafos), escritas em vários textos 
separados, chamados Manuscritos Bizanti nos. O Textus 
Receptus foi compilado a parti r desses Manuscritos 
Bizanti nos por vários editores do século XVI, entre eles, 
Erasmo, Stefano e Beza. 

*Peter Issar - ministra aulas e faz seminários em 
Bibliologia; Curso de Autoconfrontação Bíblica (da 
Biblical Counseling Foundati on, EUA onde recebeu trei-
namento); Curso de Apologéti ca Cristã. Oferece serviços 
de Consultoria de TI e Desenvolvimento de Negócios; 
Tradução de Inglês-Português. Atuou como diretor e 
gerente em multi nacionais na área de TI nos EUA e 
Brasil. Tel: (11) 2263-0402 - peterissa@hotmail.com

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

BRIC - Comunhão Bati sta Bí-
blica de Campinas e Região, 
estará realizando o Reti ro de 
Pastores, obreiros e famí-
lias na Chácara Moriah em 

Como a Bíblia chegou 
até nós em português

VELHO TESTAMENTO EM HEBRAICO

Serra das Cabras, Joaquim 
Egídio, Campinas SP. Os pa-
lestrantes e temas serão os 
seguintes: “Reconstruindo 
as Estruturas Emocionais” 
com o psicólogo Luiz Au-
gusto; e dois temas tratados 
pela advogada Eliana Palma, 

“A Igreja e suas obrigações 
legais” e “Os limites da li-
berdade de expressão na 
Igreja”. O investi mento por 
pessoa será de R$ 180,00, 
sendo que crianças até dez 
anos não pagarão. Depósi-
to na Conta Poupança em 

Gary Kah, em seu livro En Route to Global Occupa-
ti on, obteve uma informação do Clube de Roma datada 
de 1974, em que foi proposta a divisão do mundo em 
10 regiões. Seriam elas:
• Região 1: Estados Unidos e Canadá
• Região 2: Europa Ocidental, Ilhas Britânicas, Noruega, 
Suécia, Finlândia e Turquia
• Região 3: Japão e ilhas do Pacífi co
• Região 4: Austrália, Nova Zelândia e África do Sul
• Região 5: Europa Oriental, Rússia, Sibéria, Mongólia 
e Coréia (sul e norte)
• Região 6: México, América Central e América do Sul
• Região 7: Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Pe-
nínsula Arábica, Jordânia, Síria, Irã, Iraque, Afeganistão, 
Paquistão
• Região 8: África (excluindo os países africanos acima 
citados e África do Sul), Madagáscar
• Região 9: Índia, sudeste da Ásia
• Região 10: China

Com cada cor representando uma região, o mapa 
políti co divido em 10 regiões durante o governo do 
anti cristo seria o seguinte:

Retiro de Pastores
nome de Pr Márcio Leandro 
Ribeiro na Caixa Econômi-
ca Federal, Agência: 4089 
- Conta: 60390-0. Ao efetuar 
o pagamento, envie compro-
vante por whatsapp para Pr. 
Robson (19) 98122-7142 e 
Pr. Márcio (19) 99837-0279. 

O regime de governo do anticristo

gano de injusti ça aos que 
perecem, porque não aco-
lheram o amor da verdade 
para serem salvos. É por 
este moti vo, pois, que Deus 
lhes manda a operação do 
erro, para darem crédito à 
menti ra” (2 Ts 2.9-11).

Na busca de solução para 
este mundo, líderes políti cos 
e religiosos se esforçam para 
estabelecer a verdade, a pros-
peridade e há até quem acre-
dite, entre os cristãos, que a 
democracia, aliada ao capi-
talismo corporati vo, possa 
trazer paz. Mas é exatamente 
o oposto, pois a globalização 
econômica caminha para o 
estabelecimento do controle 
total de Apocalipse 13, onde 
toda e qualquer movimenta-
ção fi nanceira terá que ter a 
chancela do governo.

No passado, quando se 
perguntava, quem são estes 
dez reis havia muitas respos-
tas, mas todas elas um tanto 
duvidosas? Mas aos poucos 
fomos entendendo que o 
mundo acabaria tempo es-
truturas de poder regional. 
Assim, quando olhamos, 
não apenas a geografia, 
mas também a geopolíti ca, 
enxergamos a montagem 
de um quebra cabeças por 
setores para fi car mais fácil 
juntar tudo quando for ne-
cessário, tanto na políti ca 

quanto na economia e tam-
bém na religião. Será fácil, 
sem a presença da Igreja de 
Cristo na terra. O regime de 
governo do anti cristo logo 
após os dez reis entrega-
rem o poder e a autorida-
de à besta, será uma feroz 
ditadura como nunca antes 
pode se ver neste mundo. 

Assim, enquanto aguar-
damos a bendita esperança, 
temos que conti nuar pre-
gando o evangelho da graça 
de Deus exatamente como 
foi ordenado no início des-

ta dispensação. Além disso, 
devemos dar atenção ao 
apostolo Paulo: “Assim, pois, 
irmãos, permanecei fi rmes 
e guardai as tradições que 
vos foram ensinadas, seja 
por palavra, seja por epísto-
la nossa. Ora, nosso Senhor 
Jesus Cristo mesmo e Deus, 
o nosso Pai, que nos amou e 
nos deu eterna consolação e 
boa esperança, pela graça, 
consolem o vosso coração e 
vos confi rmem em toda boa 
obra e boa palavra.” (2 Ts 2. 
15-17). Maranata!
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Radar
Geral

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).

Nos dias 29 de novem-
bro até 01 de dezembro de 
2019, a UMBABICRE reali-
zará o seu XI congresso no 
Acampamento Bati sta Mary 
Elizabeth Vaughan em Su-
maré SP. O tema será “Trans-
formadas para Transformar” 

O Acampamento Ebe-
nézer versão 2019 foi uma 
benção maior do que a es-
perada. O Pr. Emerson de 
Andrade, preletor princi-
pal nos os cultos noturnos 
abordando o tema, “Que 
crente você é?”, baseado 
em Mateus 7.23, foi usado 
pelo Senhor para abençoar a 
todos os presentes. Durante 

De 23 a 26 de Outubro 
de 2019 em Águas de Lindóia 
SP, a Chamada da Meia Noi-
te realizará o 21º Congresso 
Internacional Sobre a Palavra 
Proféti ca sob o tema, Céu x 
Inferno. Este ano o congres-
so terá dois novos palestran-
tes, Mark Hitchcock (Estados 

No período de 18 a 20 de 
outubro de 2019 as Igrejas 
Bati sta Bíblicas de Campinas 
e Adjacências estarão reali-
zando um Reti ro de Casais 
sob o tema: “Cuidados da 
Vida a Dois”. O preletor será 
o pastor Mário Maracaípe, 
de Anápolis GO. O local do 
evento será o Hotel Fazenda 
Floresta do Lago na Rodovia 

No dia 20 de julho, sá-
bado, às 9 horas, o Templo 
Bati sta Maranata em Ribeirão 
Preto SP na Praça Rotary Club, 
128, City Ribeirão, estará hos-
pedando o Encontro dos Pas-
tores Bati stas Independentes 
da região. A ênfase do encon-
tro é relatar o andamento do 
Projeto Anti oquia de Planta-
ção de Igrejas. O preletor será 
o Pr. José Infante Júnior, de 

Estamos publican-
do este relató-
rio em forma de 

testemunho da irmã Lívia 
Duarte da Igreja Bati sta em 
D. Pedro, Manaus AM, sob 
a liderança do Pr. João A. 
Saraiva Jr, como modelo e 
sugestão para nossas igre-
jas no planejamento edu-
cacional. Ela é formada em 
odontologia e está realizan-
do estudos teológicos a nível 
de pós graduação.

HISTÓRIA 
Em janeiro de 2015, um 

texto de meditação selecio-
nado pelo “A sós com Deus” 
em Romanos 16.1 saltou 
aos meus olhos: “Recomen-
do-vos, pois, Febe, nossa 
irmã, a qual serve na igreja 
que está em Cencréia”. Inte-
ressante notar que naquele 
mês eu estava entrando na 
igreja para fazer parte do 
quadro administrativo, e 
uma consciência forte es-
tava impressa em meu co-
ração por meio da Palavra, 
a de que deveria culti var 
o mesmo amor que Febe 
possuía por seus irmãos na 
igreja local, por esta razão 
servia ao Senhor Jesus com 
compromisso e persistência 
apesar das difi culdades. Nos 
últi mos quatro anos gran-
de tem sido o aprendizado 
providenciado pelo Senhor 
através do Serviço integral 
na igreja local. 

MISSÃO 
Minha missão na Igreja 

Bati sta em Dom Pedro atu-
almente tem sido auxiliar 
na consolidação do Plane-
jamento Estratégico (2017-
2022) por meio do Ministé-
rio de Educação Cristã. 

EDUCAÇÃO CRISTÃ. 
Iniciamos em Janeiro 

de 2019 a nossa reformu-
lação educacional através 
do Sistema de Módulos na 
Escola Bíblica Dominical. 
Uti lizando uma metodolo-
gia andragógica, já com um 
planejamento educacional 
traçado para os próximos 
cinco anos (2019-2023), 
com alvos, objeti vos e me-
tas defi nidos, a fi m de que 
nossa igreja local passe por 

REVITALIZAÇÃO DA IGREJA
Pesquisas mostram que “8 em cada 10 igrejas estão 

estagnadas ou decrescendo”. Existe uma necessidade gi-
gantesca de revitalização, de trazer a igreja de volta à vida. 
E eu creio que precisamos olhar para a vida e a liderança 
de Jesus. Não foi sobre Ele ser o herói. Ao contrário, Ele 
equipou outros para serem os heróis, levarem o Evangelho 
onde Ele não foi pessoalmente. Foi um multi plicador de 
líderes. Como nós podemos sair do centro das atenções e 
preparar os outros?” (Dave Ferguson).

LOGOS 2019
Neste mês de julho de 2019, o Seminário Bati sta LOGOS 

em São Paulo, capital, está realizando a IV Conferencia 
Teológica LOGOS sob o tema: “Sabedoria no Anti go e no 
Novo Testamento”. O preletor é o Dr. Tremper Longman III, 
PhD. O evento será no auditório do seminário na Av. Eng. 
Armando de Arruda Pereira, 2747, a 500 metros da Estação 
Jabaquara do Metrô. Informações pelo telefone (11) 3331-
5463 e inscrições pelo site: www.seminariologos.org.br.

MISSÕES E EVANGELISMO
Dias 6 e 7 deste julho de 2019, a Igreja Bati sta Boas No-

vas em Sales Oliveira SP realiza sua Conferência Missionária 
Anual sob o tema: “Desperta!”. O preletor é o missionário 
em Franca e Batatais, Pr. Almir Nunes. Nos dias 19 e 20 deste 
mesmo mês de julho, Curso Treinamento de Professores de 
Escola Bíblica e Evangelista de Crianças. Sexta feira das 19h 
às 21h e sábado das 8h até 17h, com intervalo para almoço. 
Professor: Pr. Josué Amaral de Manaus AM. Contato com 
Pr. Lorival (16) 99151-6166.

52º ANIVERSÁRIO
A Igreja Bati sta Independente de Orlândia SP, lidera-

da pelo Pr. Paulo Ricardo Gonçalves comemora seu 52º 
aniversário de fundação realizando conferencias nos dias 
20 a 22 deste mês de julho, tendo como pregador o Pr. 
João Azevedo Saraiva Jr, da Igreja Bati sta em D. Pedro, 
Manaus AM. O tema é “Mordomia Cristã”. No sábado, dia 
20, teremos o bolo de aniversário e na segunda-feira, no 
encerramento, um culto de louvor e jantar.

A velhice é nada mais, nada menos, que o processo 
da infância inocente para a infância sofisticada” 
(Felice L. Buscaglia)

Lívia - Servindo com 
excelência e alegria

um processo de revitaliza-
ção no ensino religioso. Atu-
almente também estamos 
aplicando o método andra-
gógico de ensino no minis-
tério de Aconselhamento 
Bíblico. Temos desenvol-
vido um Seminário todos 
os sábados pelas manhãs. 
Consequentemente muitos 
irmãos tem sido ajudados 
e fortalecidos através deste 
trabalhado, poupando mui-
to do trabalho individual de 
aconselhamento bíblico de 
nosso pastor. O objeti vo é 
obedecer Colossenses 3.16 
e desenvolver o aconselha-
mento através da mutuali-
dade. O método de ensino 
religioso é apenas a ferra-
menta de execução deste 
trabalho. Para que haja o 
êxito ministerial, temos 
realizado já inicialmente 
reuniões com as equipes 
envolvidas para feedback 
e treinamento, sempre 
procurando averiguar o 
que precisamos melhorar 
e manter o que já temos 
alcançado. 

EXPEDIENTE 
Atualmente não estou 

mais no quadro de funcio-
nários, mas tenho atuado 
como obreira responsável 
pela Educação Religiosa da 
IBDP, cumprindo um ex-
pediente de terça a sexta, 
das 8h às 12h. Uti lizando 
este tempo também para 
a manutenção de todos 
estes e outros projetos da 
IBDP, auxiliando no alinha-
mento dos programas do 
calendário que envolvem 
a edificação através de 
consultoria, elaboração 
de currículo, materiais de 
estudo em geral, mate-
riais de devocionais e até 
o programa de oração de 
40 dias, no qual estamos 
em processo de escrita e 
planejamento. Tem sido 
notória a mudança que o 
Senhor tem realizado atra-
vés deste tempo na vida da 
igreja local, principalmente 
porque os métodos ajudam 
as pessoas a ter mais con-
tato com a Palavra e as dis-
ciplinas espirituais. 

Lívia Duarte

Em poucas palavras

XI Congresso da UMBABICRE
e a preletora, Márcia Cano. 
Adulto: R$ 260,00. Crianças 
de 0 a 6 anos cortesia; de 7 
a 11 anos R$ 120,00. Con-
tatos: Denise Santos (19) 
99106-6345; Luzia Ditzz (19) 
98290-0311 e Ivany Alves 
(19) 98726-5835.

Vitória da Conquista, BA. Os 
que forem parti cipar deverão 
entrar em contato com o Pr. 
Carlos Johnson através do 
whatsapp, (16) 98227-8140 
comunicando o número de 
pessoas que parti cipará até 
no máximo dia 13 de julho, 
uma semana antes do even-
to. A programação terá início 
com o café da manhã, fi nali-
zando com um almoço. 

Projeto Antioquia

Retiro de Casais
Octavio de Oliveira Santos, 
Bairro da Palmeiras, Socorro 
SP. Investi mento por casal: 
R$ 1.200,00. Crianças de 
0 a 5: cortesia; de 6 a 8 R$ 
238,00; de 9 a 13 R$ 278,00. 
Para mais informações en-
tre em contato: Janaina (19) 
98821-8269; Alessandra (19) 
99284-2351; Marcelo (19) 
98287-6675.

Céu x Inferno
Unidos) e Johannes 
Vogel (Alemanha), 
que, junto com os 
conhecidos Meno 
Kalisher (Israel) 
e Norbert Lieth 
(Suíça), tratarão 
dessa temáti ca tão 
importante e rele-
vante para toda a 
humanidade. Os 
preletores tratarão 
de temas como: 
“O que é o céu e o 
que é o inferno?”, 
“Haverá diferentes 
níveis na eternida-

Acampamento Ebenézer

as manhãs três pregadores 
diferentes pregando em te-
mas atuais, levaram os acam-
pantes à refl exão sobre os 
temas: Pr. Romulo Ribeiro, 
“Movimento LGBT”; Pr. An-
dré Rivoiro, “Redes Sociais”; 
Pr. Milton Nunes, “Feminis-
mo”. Os organizadores são 
gratos a todos os pastores 
que enviaram seus membros.

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. 
Não deixe de parti cipar. Faça 
logo sua inscrição pelo site: 
www.chamada.com.br.
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Espaço
Final

No dia primeiro de ju-
nho de 2019, às 15 horas, 
na Igreja Bati sta Indepen-
dente de Ituverava SP, foi 
realizado o Concílio de 
Examinação do irmão Fe-
lipe Rangel de Oliveira. O 
moderador foi o Pr. Francis-
co Holanda Moreira, da IBI 
em Ituverava SP, secretaria-
do pelo Pr. Almir Nunes da 
IBV de Batatais SP. Fizeram 
parte do concílio, além do 
moderador e do secretário 
os pastores: Lourival Pe-
droso, da IBBN de Sales 
Oliveira SP, Álvaro Augus-
to Pavan, da Igreja Batis-
ta Bíblica do Centro em 
Campinas SP, Sidnei dos 
Santos Lima, da IBBV em 
Orlândia SP, Aluísio Fra-
zão, da Igreja Batista em 
Nuporanga SP, Leonilson 
Pereira Leite, da IBF de 
Uberaba MG, Alexandre 
Martins Acosta, da IBB de 
Orlândia SP, Leandro da 
Silva Almeida, da IBR de 
Uberaba MG, e Leandro 

Morreu na ma-
nhã do dia pri-
meiro de julhos 

de 2019, o apologista ba-
ti sta Norman L. Geisler. Ele 
completaria 87 anos no dia 
21 de julho. Ele estava in-
ternado em coma devido a 
um coágulo no cérebro. O 
comunicado ofi cial da sua 
morte foi com estas pala-
vras: “É com grande tris-
teza que parti lhamos esta 
notí cia que Norman Geisler 
faleceu pacifi camente esta 
manhã. Ele deixou para trás 
um legado incrível que vai 
conti nuar a ter um efeito de 
ondulação por muitos anos 
que estão por vir”. O funeral 
foi realizado no dia três de 
julho, em Charlott e.

Norman era conside-
rado por muitos como um 
dos principais apologistas 
da atualidade e no fi nal de 
abril deste ano, havia anun-
ciado sua aposentadoria do 
Seminário Evangélico do Sul 

No dia 15 de ju-
nho de 2019, 
a Igreja Batista 

Independente de Serrana, 
sob a liderança do Pr. Ale-
xandre Oliveira, realizou 
o Segundo Simpósio so-
bre Missões, tendo como 
palestrantes Kleber Serra, 
Diretor do Centro de Trei-
namento Shekinah, em Via-
nópolis GO e o missionário 
Pr. Wesley Palla, plantador 
e pastor da Igreja Bati sta 
Maranata em Guarulhos 
SP. A programação contou, 
também, com um desafi o 
missionário do Ministério 
Rocha Eterna. Parti ciparam 
do evento 153 pessoas, dos 
quais 26 eram pastores e 
missionários.

Falando sobre a im-
portância do simpósio, o 
Pr. José Roberto da IBI de 
Alti nópolis SP, disse “mais 
uma vez, Deus proporcio-
nou por meio da igreja de 
Serrana, uma oportunidade 

Você já deve ter 
ouvido de mui-
tas pessoas que 

é importante memorizar 
versículos da Bíblia, muitos 
dizem que devemos fazer 
isso para usarmos como 
escape na hora em que as 
tentações baterem em nos-
sa porta, para alcançar um 
nível de inti midade maior 
com Deus e muitas outras 
coisas.

Baseado nisto separamos 
uma lista com várias razões 
para você guardar a Palavra 
do Senhor em sua mente.

1. Memorizar as escritu-
ras torna a meditação pos-
sível: Precisamos guardar a 
Palavra em nossas mentes 
para que em ocasiões onde 
não temos como ler a bí-
blia, por exemplo, meditar 
na palavra com o que já te-
mos guardado. E a medita-
ção é o caminho para um 
entendimento profundo da 

Faça as coisas da maneira mais simples que você 
puder, porém não se restrinja às mais simples”.
(Albert Einstein)

palavra. Então, se você vai 
meditar na lei do Senhor de 
dia e de noite (Salmo 1:2), 
se faz necessária a memo-
rização de um pouco das 
escrituras em sua mente.

2. Memorizar as escri-
turas fortalece a minha fé, 
pois a fé vem pelo ouvir, e 
ouvir a palavra de Deus (Ro-
manos 10:17). E isso acon-
tece quando estou ouvindo 
a palavra em minha mente.

3. Memorizar as escri-
turas molda o jeito com 
que eu vejo o mundo, con-
formando a minha mente 
de acordo com o ponto de 
vista de Deus em tudo.

4. Memorizar as escritu-
ras torna a palavra de Deus 
mais acessível para vencer 
as tentações do pecado, 
pois admoestações e as 
promessas de Deus são o 
caminho pelo qual vence-
mos as menti ras engana-
doras do diabo.

5. Memorizar as escritu-
ras protege a minha mente, 
fazendo com que seja mais 
fácil, para mim, detectar er-
ros. E o mundo está cheio 
de erros, pois “o deus des-
te mundo” (o diabo) é um 
menti roso.

6. Memorizar as escritu-
ras me capacita de golpear 
satanás na face com uma 
força que ele não pode re-
sisti r, para proteger a mim 
mesmo e a minha família 
de seus ataques.

7. Memorizar as escri-
turas fornece a fonte para 
um relacionamento com 
Jesus, pois Ele fala conos-
co através de sua Palavra e 
em nenhum outro lugar, De 
uma forma doce, poderosa, 
autênti ca e real, então nós 
o respondemos em oração, 
e se a palavra dEle esti ver 
em nossa mente podere-
mos conversar com Ele em 
qualquer lugar.

Aldenir Araujo
htt ps://ub.universidadedabiblia.com.br/memobible-3000/?ref=U2334604A

A importância de 
memorizar a Bíblia

Ordenação Pastoral em 
Ituverava SP

Ribeiro Leite, da IBF de 
Igarapava SP. 

Tendo sido aprovado, 
o irmão Felipe Rangel foi 
ordenado no mesmo dia no 
culto que teve início às 19 
horas, tendo como prega-
dor o Pastor Álvaro Augusto 
Pavan. Na ordenação, além 
dos pastores que parti ci-
param do Concílio à tarde, 
esteve também o Pr. Paulo 
Ricardo Gonçalves, da IBI e 
Orlândia SP.

UM POUCO DA HISTÓ-
RIA DO NOVO PASTOR

Felipe Rangel de Olivei-
ra tem 30 anos, nasceu em 
Orlândia onde também se 
converteu através do mi-
nistério da Igreja Batista 
Independente de Orlândia 
aos 5 anos. Casou-se no dia 
01 de setembro de 2012 em 
Goiânia GO, com Ithana 
Araújo Rangel, de 29 anos 
que nasceu em Goiânia e 
se converteu através do 
ministério da igreja Bati sta 

Regular Sudoeste em Goi-
ânia aos 8 anos. 

O casal tem dois fi lhos: 
Asafe Araújo Rangel de Oli-
veira de 2 anos e 10 meses, 
nascido em 01 de agosto de 
2016 cidade de Ituverava, e 
Uriel Araújo Rangel se Oli-
veira de 10 meses, nascido 
em 13 de agosto de 2018, 
também em Ituverava. 

Felipe e Ithana estuda-
ram e se formaram no Se-
minário e Insti tuto Bati sta 
Independente Macedônia 
(SEIBIM) em Franca, tendo 
concluído os estudos em 
dezembro de 2017. Estão 
residindo em Ituverava des-
de janeiro de 2016.

Felipe assumiu a lide-
rança da Igreja Bati sta Inde-
pendente de Ituverava no 
dia primeiro de junho 2019 
no lugar do pastor Francis-
co Holanda Moreira que foi 
jubilado e atualmente atua 
como pastor conselheiro, 
uma vez que está na lide-
rança da igreja desde 1979.

Imposição de mãos Concílio de Pastores

por questões 
de saúde.

N o r m a n 
Geisler era 
casado com 
Barbara Jean 
por 62 anos, 
com quem 
teve seis fi-
lhos. Lamen-
tamos  seu 
falecimento e 
somos gratos 
por seu legado 
que certamen-

em vinte e cinco países. 
Era Ph.D. em fi losofi a pela 
Loyola University Chicago. 
Lecionou teologia e apolo-
géti ca no Trinity Evangelical 
Seminary, o Dallas Theolo-
gical Seminary, a Veritas 
International University. 
Ficou também conhecido 
por sua ênfase na defesa 
da doutrina da inerrância 
bíblica, contribuindo com 
a Chicago Statement on 
Biblical Inerrancy. 

Morre aos 86 anos, o apologista 
batista Norman Geisler

(21/07/1932 – 01/07/2019)

te conti nuará abençoando 
a Igreja de Cristo.

MINISTÉRIO
Dr. Norman L. Geisler 

foi um dos mais respeita-
dos apologista cristão e 
co-fundador do Southern 
Evangelical Seminary locali-
zado em Charlott e, Carolina 
do Norte. Ele foi professor 
universitário por cinquen-
ta anos e pregou em todos 
os estados americanos e 

Simpósio sobre missões 
em Serrana

de desafi o e aprendizado”. 
“Que possamos conti nuar 
nosso trabalho com exce-
lência lembrando sempre 
que sem Ele, nada podemos 
fazer!”, disse o pastor.

O capelão Pr. Mauricio, 
do Ministério Rocha Eterna, 
dirigindo-se ao pastor da IBI 
de Serrana, Pr. Alexandre, 
disse: “Muito obrigado pelo 
convite, pela comunhão, 
pelos ensinamentos, pela 
palavra pregada e por tudo 
que representam para nos-
sa família e ministério a nós 
confi ado. Que o Senhor o 
abençoe maravilhosamen-
te... Mais uma vez a Igreja 
Bati sta Independente em 
Serrana foi excepcional na 
organização do Segundo 
Simpósio de Missões!”

O pastor Alexandre, ti -
tular da igreja organizadora 
disse que, para sua igreja, 
foi uma grande bênção, pois 
além do simpósio no sába-
do, o Pr. Wesley Palla este-

ve pregando uma série de 
conferencia para eles. Disse 
que o envolvimento de toda 
a igreja foi algo fantásti co, 
pois houve dedicação total, 
tanto da preparação, quanto 
durante o evento.

Para o pastor, a visão 
evangelísti ca da igreja foi 
alargada através dos de-
safi os as mensagens. “Na 
primeira semana após o 
Simpósio no dia do evan-
gelismo tí nhamos 18 pes-
soas chegando e ontem o 
número subiu para 23”, re-
latou Pr. Alexandre. O alvo 
que ele estabeleceu para 
a igreja é que, ainda este 
ano, cheguem a 60 pessoas 
(50% dos membros ati vos 
da igreja) evangelizando de 
porta em porta, até alcan-
çar todas as casas da cidade 
de Serrana. 

Para 2020 a igreja pro-
mete realizar o Terceiro 
Simpósio. Estejam orando 
e planejando parti cipar. 


