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O Pr. Donizetti   Apare-
cido Mati as Junior, 
juntamente com sua 

esposa Roseneide, conti nua 
levantando sustento para o 
Projeto Índia. Depois de passar 
pelo treinamento transcultu-
ral na Missão Paulo, agora ele 
desfruta da oportunidade de 
um estágio ministerial em Gua-
rulhos SP, cobrindo a ausência 
do missionário estadunidense 
Pr. Wesley Palla e Chynti a na 
Igreja Bati sta Fundamental In-
dependente Maranata. 

Desde agosto, o missionário 
Pr. Donizetti   e sua esposa Rose-
neide estão apoiando o traba-
lho em Guarulhos, ao mesmo 
tempo em que visitam igrejas, 
principalmente, na região me-
tropolitana de São Paulo, em 
busca de completar o sustento 
para sua ida para a Índia. Pastor 
Donizetti   deverá permanecer na 
região até maio de 2020. 

Orem pela conferência 
missionária que será realiza-

A Igreja Bati sta Tere-
sópolis, em Porto 
Alegre RS, liderada 

pelo Pr. José Nilton Vieira, co-
memorou 40 anos realizando 
conferências nos dias 24 e 25 
de agosto. O Preletor foi o 
Pastor Cirineu J. Boff , da Igreja 
Bati sta Bíblica no Bairro Har-
monia, Canoas RS. O tema das 
pregações foi “Transforman-
do Derrotas em Vitória”. No 
sábado, esti veram presentes 

A Igreja Batista Bí-
blica de Vila Rosa 
tem muitos moti -

vos para agradecer a Deus, 
entre os quais, nestes últi mos 
dois anos, ter contado com a 
experiência e a dedicação do 
Pr. Josué Pereira Félix como 
Pastor Interino, até que a 
igreja conseguisse um novo 
pastor. Foi um tempo muito 
abençoado, quando almas fo-
ram salvas, irmãos foram bati -
zados e o Senhor acrescentou 

Às 18 horas e 11 mi-
nutos do dia 10 de 
outubro de 2019 

eu fi z uma consulta ao worl-
dometers (htt ps://www.worl-
dometers.info/br/) e, naquele 
momento, a população mun-
dial somava, 7.736.154.399 
de seres humanos. De acordo 
com as projeções, a cada ano 
o número de nascimentos é 
mais que o dobro do número 
de falecimentos.

Embora vivendo em di-
ferentes regiões do planeta, 
60% da população está con-
centrada em apenas 10 países 
do mundo. Também é fato 
marcante que o mundo de 
hoje é muito mais urbano do 
que rural. Em 2018 tí nhamos 
55% da população mundial 
vivendo, especialmente, nos 

Em comemo-
ra ç ã o  a o s 
seus 40 anos 

de vida, a IBR Filadél-
fi a, fez dos seus cultos 
em todo o mês de se-
tembro, momentos de 
comemoração. O Pr. 
Antonio Carlos, ti tular 
da Igreja, pregou no dia 
01/09, na abertura do 
mês de aniversário.

Em dois cultos os 
pregadores foram ex

grandes centros urbanos de 
cada país. 

A migração internacional 
é outra realidade crescente 
em nossos dias, em 2017 o 
mundo alcançou 258 milhões 
de migrantes internacionais, 
o equivalente a 3,4% da po-
pulação mundial. Uma par-
cela considerável desse total 
é formada pelas pessoas que 
sofreram deslocamento força-
do. O ano de 2017 encerrou-se 
tendo 68,5 milhões de pessoas 
deslocadas forçadamente no 
mundo como resultado de per-
seguição, confl ito ou violência 
generalizada, sendo 25,4 mi-
lhões o número de refugiados 
no mundo. 

A nível global, 736 milhões 
de pessoas vivem em extrema 
pobreza no mundo. A esti ma-
ti va atual é que 8,6% da popu-
lação mundial esteja vivendo 
em extrema pobreza, ou seja, 
com menos de $1,90 por dia. 
Conectada a essa realidade 
está a fome, que vem cres-
cendo no mundo. Em 2017, o 
número esti mado de víti mas 
da fome foi de 821 milhões, o 
equivalente a 10,9% da popu-
lação mundial. Diante de tudo 
isso, temos as crianças, elas 
estão entre as principais víti -
mas das desigualdades sociais 
e das estruturas pecaminosas 
e corrompidas do mundo. 

Conti nua na página 03

da nos dias 6 a 8 de dezembro 
deste ano tendo como prele-
tor, o Pr. Armando Castelan 
Junior. O alvo é implantar a 

ja tem usado: Daniel Carlos e 
Marcos Salviano. Nestas datas, 
houve uma parti cipação espe-
cial do Grupo de Louvor local. 

Todos os cultos foram mo-
mentos muito especiais para 
todos os membros da igreja 
e, com certeza, esses eventos, 
além de promoverem a Glória 
de Deus, serviram para esti -
mular a Filadélfi a, a conti nuar 
fi rme na sua trajetória.

Antonio Carlos é membro 
da Igreja, desde 1984 e pas-
tor ti tular, desde 2009. A atual 
equipe pastoral é composta 
por mais dois pastores: Walkyr 
Tadeu, Pedro Samuel, ainda 
em preparo concluindo seus 
estudos teológicos. 

Conti nua na página 06

vidas ao seio da Igreja. Como 
concreti zação deste processo, 
o Pr. Josué Pereira Félix indicou 
o irmão José Walfrido da Silva, 
até então Presidente da Igreja, 
para assumir o pastorado. Ten-
do sua formação no Insti tuto 
Batista Missionário no ano 
de 2003 e experiências como 
obreiro nas Cidades São Carlos 
e Embu Guaçu, foi sabati na-
do e aprovado pela JUBBESP 
a pedido da Igreja, no dia 20 
de julho de 2019. O Culto de 

Ordenação ocor-
reu no dia 03 de 
agosto de 2019, 
contando com a 
presença de inú-
meros pastores 
do meio Batista 
Bíblico, irmãos de 
diversas Igrejas e 
muitos amigos. 
Como novo pastor 
titular, Walfrido 

os pastores: Jose 
Stefanini Neto, 
da Igreja Batista 
Bíblica do Par-
thenon, Claudio 
Rosa, da Igreja 
Batista Funda-
mental em Ponta 
Grossa, Wesley 
Silva, da Igreja Ba-
ti sta Fundamental 

Bíblica no Bairro da Resti nga. 
Contatos: Pr. Jose Nilton pelo 

Novo Pastor

foi empossado no dia 04 de 
agosto de 2019. Na foto, Pr. 

José Walfrido, Rose, Rebeca 
e Sofi a.

IBI comemorou 40 anos

no Bairro Tristeza, e Jeremias 
Cavalcante, da Igreja Bati sta 

telefone (51) 98529-6369 ou 
3517-5395.

Nos dias 15 a 18 de 
agosto próximo 
passado, a Igreja 

Bati sta em Senador Canedo 
GO, sob a liderança do missio-
nário Cristhian Miguel Ching 
Suarez realizou sua Primeira 
Conferência Missionária, ten-
do como preletor o Pr. André 
Moreira sob o tema “O envol-
vimento da família na obra 
missionária”. Apesar de ser 
uma igreja nova com média 
de congregados de 40 pesso-

as aos domingos, Deus aben-
çoou essa primeira conferência 
missionária, e foi alcançado 
R$ 1.700,00 mensais pela 
promessa de Fé, apoiando 8 
projetos. Orem pelo missio-
nário Cristhian e sua esposa 
Denise viajando entre 18 de 
setembro até 24 de outubro 
para Peru e a Bolívia. Depois 
de 6 anos no Brasil, Cristhian 
vai rever sua família, amigos 
e igreja. Nesta viagem ele es-
tará pregando em duas con-

ferências missionárias, 
uma em Arequipa, Peru 
e outra em Cochabamba, 
Bolívia. Na viagem apre-
sentará o Projeto Senador 
Canedo nas igrejas que 
visitará. Orem pelo casal 
Cristhian e Denise Ching e 
façam contatos pelos te-
lefones: Cristhian Ching 
(62) 98251-1241, Denise 
Ching (62) 98466-0809. 
E-mail: cristhian_ibf@
hotmail.com. 

Senador Canedo GO

Os 40 anos da Igreja 
Batista Regular Filadél� a

-pastores, que colaboraram 
com a Igreja ao longo destes 
anos. Pr. Eduardo Farias pre-
gou no dia 15/09, dia em que 
a igreja contou com a parti ci-
pação do Coral Metropolitano 
de São Paulo. 

No dia 29/09, pregou o 
Pr. Manoel Cunha, fundador 
e primeiro pastor da Igreja e os 
louvores esti veram a cargo do 
quarteto ECHOS. No mesmo 
dia a igreja teve o privilégio 
de receber diversos irmãos 
que, em algum momento, ao 
longo dos últi mos 40 anos, os 
abençoaram, quando eram 
membros da Filadélfi a. 

Nos dias 08/09 e 22/09, os 
pregadores foram dois jovens 
de uma “nova safra” que a Igre-

Na foto, da esquerda para a direita, 
Rebeca (26), Pr. Antonio Carlos, 

Daniel (24) e Joana D’arc.

A seara nunca foi tão 
grande como agora

Projeto Índia na reta � nal

promessa de Fé para missões 
na nova igreja. Para convidar o 
pastor Donizetti  , use o What-
sApp (16) 98807-9060.

Pr Wesley e Chynti a Pr Donizete e Roseneide

Cristhian e Denise

Pr Inilton e Noêmia
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e Opinião
Pequenos pecados são como pequenos ladrões, abrem 
as portas para as maiores”.
(Charles Spurgeon)

Em quase todas as 
conversas com 
pastores, colegas de 

ministério, quando tratamos 
da falta de obreiros, chegamos 
à conclusão de que a cada ano 
fi ca mais difí cil vermos pessoas 
se dedicando ao ministério. 
Diante dessa realidade, fi camos 
conjecturando sobre as razões 
dessa situação e o que se pode 
fazer para resolver. As respostas 
não são fáceis e, geralmente, no 
fi nal das conversas, saímos sem 
soluções práti cas.

Já lecionei e até coordenei a 
parte acadêmica em escolas bí-
blicas e acredito que os estudos 
formais são necessários, mas 
o que tem acontecido no Brasil 
nos últi mos anos é preocupante. 
Depois que surgiu a possibilidade 
de os cursos teológicos serem 
reconhecidos pelo MEC - Ministé-
rio da Educação e Cultura, vimos 
uma obsessão pela convalidação 
dos diplomas ou a matrícula 
apenas em escolas reconheci-
das pelo governo. Com isso, a 
maioria dos insti tutos bíblicos de 
cursos livres foram esvaziados.

Acontece que, diante das 
exigências para o reconheci-
mento pelo MEC, as escolas 
não encontraram facilidades 
e foram perdendo a força. Os 
vocacionados, que estudariam 
mesmo nos cursos livres, acaba-
ram indo para as poucas escolas 
reconhecidas. Foi aí que surgiu 
o grande dilema: a maioria 
das escolas reconhecidas pelo 
governo não eram reconhecidas 
pelas nossas igrejas devido à 
teologia, eclesiologia e muitos 
outros detalhes na formação 
dos pastores. 

Sabemos que o pastorado 
bem como o trabalho missio-
nário tem a ver com vocação 
e chamado. Não se trata, 
necessariamente, de uma opção 
profi ssional. Mas o preparo, 
como em todas as áreas de atu-
ação, é importante e necessário. 
A cada dia, as exigências em 
relação aos pastores fi cam mais 
refi nadas, pois os bancos das 
igrejas vão sendo ocupados por 
pessoas que cursaram faculda-
de, especializações, pós-gradu-
ações, mestrados e até douto-
rados. Assim, aquele modelo de 

Resignação é o ato de se submeter à vontade 
de alguém ou do desti no sem reclamação. 
No caso do cristão, resignar-se ao plano de 

Deus é preciso ou a vida será confusa e sem nenhu-
ma explicação. Ao invés de buscar razões para tudo 
que sucede, o fi lho de Deus acredita na soberania 
do Pai e descansa em Seu perfeito conhecimento. 
Assim como um passageiro de avião se entrega à 
experti se dos pilotos e à boa manutenção da aero-
nave, o crente em Cristo até sente as turbulências 
da vida, mas reconhece que não tem controle algum 
sobre este voo e que o máximo que pode fazer é 
orar, confi ar e colocar o cinto de segurança que é a 
Palavra de Deus.

Quando nos submetemos à vontade de Deus, 
deixamos a preocupação de lado, pois passamos a 
responsabilidade do nosso futuro para as mãos de Je-
sus. Essa entrega não signifi ca inércia de nossa parte, 
mas calma e temperança quando os acontecimentos 
não são exatamente o que nós desejávamos. José 
do Egito conseguiu esperar 13 anos para ser aliviado 

NOVO TESTAMENTO E VELHO TESTAMENTO 
EM PORTUGUÊS 

A primeira versão em português do Novo 
Testamento de Almeida foi traduzida a 
parti r do Textus Receptus e publicada em 

Amsterdã em 1681. Já o Velho Testamento foi tra-
duzido em português a parti r do Texto Massoréti co 
Hebraico até Ezequiel 48:21. O volume I do Velho 
Testamento em português conti nha os livros de 
Gênesis a Ester e foi impresso em 1748. O holandês 
Jacobus op den Akker fi nalizou a tradução de Almeida 
e, em 1753, o volume II foi publicado. As traduções 
do Velho e do Novo Testamento de Almeida foram 
feitas pelo método de tradução de equivalência for-
mal. Em 1819 foi publicada pela primeira vez a Bíblia 
completa de João Ferreira de Almeida contendo o 
Velho e o Novo Testamento. 

TRINITARIAN BIBLE SOCIETY (TBS) 
A Trinitarian Bible Society foi fundada em Londres 

em 1831 com o propósito de publicar e distribuir 
mundialmente as Sagradas Escrituras em várias lín-
guas através de traduções precisas e confi áveis do 
Texto Massoréti co Hebraico do Velho Testamento 
e do Textus Receptus do Novo Testamento Grego. 
O Rev. Inglês Thomas Boys, grande hebraísta e pro-
fessor iniciou em 1837 na Trinitariana a primeira 
revisão da Bíblia em português, fi nalizada em 1839 
e chamada de “Versão Revista e Reformada”, tornan-
do-se esta uma parte da Versão Correcta. A revisão 
completa do Velho Testamento terminou em 1844, 
e o últi mo volume impresso em 1847. Já a versão 
Revista e Reformada fez parte de um conjunto de 
várias revisões ortográfi cas usadas até a versão co-

nhecida como “Corrigida”. Na Primeira impressão 
da tradução de Almeida pela TBS, fi cou a expressão 
“Segundo o original”, ou “Fiel aos textos Originais”. 

SOCIEDADE BÍBLICA TRINITARIANA DO BRASIL 
(SBTB) 

Em 1968 foi fundada em São Paulo a Sociedade 
Bíblica Trinitariana do Brasil com o objeti vo de revisar 
e publicar com as devidas correções ortográfi cas a 
Bíblia de João Ferreira de Almeida, edição usada 
como mais um instrumento nas mãos de Deus para 
a preservação da Sua Palavra. A Bíblia de Almeida 
recebeu mais de treze revisões até 1994, algumas 
superfi ciais, outras profundas, e algumas ligeiras 
correções de palavras ou frases. Essas versões foram 
chamadas de “Revista e Emendada”, “Revista e Refor-
mada”, “Revista e Correcta” e “Revista e Corrigida”. 
Ainda em 1994, a SBTB anunciou a publicação da 
Bíblia Corrigida e Revisada, revisão que levou quase 
vinte anos, preparada por pessoas com a mesma 
convicção do tradutor João Ferreira de Almeida. A 
SBTB uti liza em sua tradução do Velho Testamento o 
Texto Massoréti co Hebraico de Jacó ben Chaim e no 
Novo Testamento o Texto Receptus, sempre uti lizando 
a tradução por equivalência formal, também usada 
por João Ferreira de Almeida e pelos grandes editores 
da Reforma. Neste método de tradução, cada palavra 
é traduzida com um mínimo de palavras de transição 
para garanti r a fl uência da leitura em português. Os 
editores da Almeida Corrigida e Revisada, Fiel ao 
Texto Original, conhecida por Almeida, Corrigida, Fiel 
(ACF) da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil tem 
oferecido uma Bíblia com base textual fi el e histórica 
por excelência ao povo brasileiro. 

Você é pastor? 
Quem é seu 
Timóteo?

insti tuto bíblico com preparo 
mínimo não supre a necessi-
dade. A formação ministerial 
precisa, também, do preparo 
acadêmico e a maioria dos vo-
cacionados que são identi fi ca-
dos em nossas igrejas, optam 
por fazer um curso superior 
antes do preparo teológico. E aí 
reside o perigo, pois a maioria 
acaba optando pela vida profi s-
sional deixando o ministério em 
segundo plano.

De minha parte, o melhor 
caminho que vejo, no caso 
de não haver condição de 
encaminhar o vocacionado 
para uma escola teológica, 
é voltar à práti ca do modelo 
bíblico paulino de preparar 
pastores no esti lo Timóteo. 
Igrejas mais bem estruturadas 
e com colegiado de liderança 
tem melhores condições para 
esse ti po de formação, mas as 
igrejas menores com apenas 
um pastor, que é a maioria em 
nosso caso, a solução tem que 
ser mais criati va.

Aqui entra o modelo Timó-
teo com apoio das matérias 
gravadas em forma de vídeo
-aulas, onde o pastor volta a 
ser o mentor e o vocacionado 
tem a oportunidade de receber 
um excelente preparo acompa-
nhado pela liderança da igreja 
local. Ainda que isso exija mais 
dedicação, tanto do mentor, 
quanto do mentoreado, vale a 
pena, pois a formação volta ao 
esti lo neotestamentário de for-
mação no seio da igreja local. 
O pastor mentor pode adotar 
matérias avulsas disponíveis, 
ou um curso online sob sua su-
pervisão. Nesse caso, até mais 
de um Timóteo pode ser acom-
panhado ao mesmo tempo.

É o que decidimos fazer 
em nossa igreja em Orlândia 
há quase dois anos. Tínhamos 
alguns candidatos que não po-
diam ir para uma escola formal 
por razões diversas. Mas aceita-
ram parti cipar do treinamento 
nesse modelo e tudo caminha 
para um desfecho que poderá 
resultar em quatro homens 
preparados para o ministério no 
modelo bíblico. 

Você é pastor? Quem é seu 
Timóteo?

O valor da resignação
de seu sofrimento. Neste meio 
tempo, ele não reclamou ou se 
exasperou com a injusti ça que 
havia sofrido. Deus deseja encontrar esta mesma 
paciência em Seus fi lhos, pois nada O glorifi ca mais 
do que quando confi amos no amor dEle em meio 
às nossas decepções.

A fi la precisa andar diante de todas as derrotas 
que sofremos. Há muito mais oportunidades para 
serem alcançadas que oportunidades que foram 
perdidas. Um emprego pode ser substi tuído por 
outro, mas o tempo, lamentando a falta daquele 
emprego, jamais será recuperado.  Por isso mes-
mo, não podemos murmurar contra pessoas ou 
nossas circunstâncias. Assim como Paulo aceitava 
os “nãos” que fazem parte da vida, nós também 
podemos usar os acontecimentos ruins para o nosso 
crescimento social, intelectual e, principalmente, 
espiritual.

Lembre-se: “Todas as coisas contribuem para o 
bem”. Todas as coisas mesmo! 

Como a Bíblia chegou até nós em Português
Parte 4

*Peter Issar - ministra aulas e faz seminários em Bibliologia; Curso de Autoconfrontação Bíblica (da Biblical Coun-
seling Foundati on, EUA onde recebeu treinamento); 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
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Em todo o mundo 
há 4,3 milhões de 
crianças víti mas de 

trabalho forçado, das quais um 
milhão são exploradas pelo 
mercado sexual. As crianças 
também tem sido as principais 
víti mas das guerras e dos con-
fl itos existentes. Anualmente, 
milhares de crianças tem per-
dido a vida, diante de mortes 
consideradas evitáveis. 

As igrejas do século XXI 
tem diante de si o desafi o da 
evangelização mundial e de 
ser sal e luz numa sociedade 
corrompida e dominada pelo 
pecado. No cenário religioso 
mundial, o cristi anismo con-
ti nua sendo a religião com o 
maior número de adeptos: 2,5 
bilhões de cristãos no mundo. 
O islamismo com 1,8 bilhão 

SIGA-ME” - Este foi o 
tema abordado du-
rante os dias 6, 7 e 

8 de setembro durante o 2º 
Encontro Vocacional do Ins-
ti tuto Bíblico Maranata, em 
Marilândia do Sul PR. O pro-
pósito do Encontro foi levar os 
vocacionados a uma refl exão 
sobre o chamado de Deus para 
suas vidas e o compromisso 
de viver uma vida cristã ge-
nuína. Parti ciparam do even-
to 22 vocacionados, sendo a 
maioria daquela região, de 
cidades como Orti gueira, Co-
lônia de Orti gueira, Francisco 
Beltrão, Rio Bom, Telêmaco, 
Arapongas, Apucarana, todas 
do Paraná, além de Florianó-
polis SC. Pelo menos três dos 
parti cipantes deverão estudar 
no IBM em 2020.

Foi um tempo muito es-
pecial com palestras, rodas 
de conversa, boa música, bate 
papo, teatro, jogos diversos e 
deliciosas refeições. O evento 
contou com a parti cipação dos 
professores e alunos, que se 
empenharam a fi m de criar 
um ambiente aconchegante 
e agradável para a hospeda-
gem dos vocacionados. Dias de 
muito trabalho e cansaço, mas 
recompensados pelos bons re-

Se fosse outro, já teria desisti do daquela gente! Já lhe 
ti nham causado tantos problemas!

A igreja deles fi cava numa cidade grande, capital 
da província da Acaia, com cerca de seiscentos e cinquenta mil 
habitantes. A cidade estava numa posição privilegiada, pois ligava 
por terra dois importantes portos, evitando uma perigosa viagem 
maríti ma de trezentos e vinte quilômetros. Tinha um comércio 
próspero e, nela, eram realizados os jogos Ístmicos de dois em 
dois anos, em honra ao deus Poseidon. 

Atraía gente de todos os lugares e, por isso, era um caldeirão 
multi cultural, onde as pessoas olhavam mais para o moderno e 
pouco se arraigavam às tradições. A religiosidade era intensa. 
Havia, ali, 12 templos, entre eles o da deusa Afrodite, cujas mil 
sacerdoti sas, no fi nal de cada tarde, desciam do templo para a 
cidade para vender seus corpos, em forma de culto ao sexo. Além 
disso, a mobilidade da cidade incrementava a imoralidade. Hoje, 
temos o verbo europeizar que signifi ca adotar costumes e usos 
próprios da Europa. Naquela época, era usado o verbo corinti anizar, 
formado com o nome da cidade. Esse verbo tornou-se sinônimo 
de fornicação. Estamos falando da cidade de Corinto.

Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em sua 
segunda viagem missionária, depois de ser escorraçado sucessi-
vamente de três cidades na Macedônia, Paulo passou um tempo 
solitário em Atenas e seguiu para Corinto, em fraqueza, receoso 
e trêmulo (1 Co 2.3). Ali, encontrou Áquila e Priscila, um casal de 
crentes que, como Paulo, eram fabricantes de tendas.  Por isso 
fi cou morando e trabalhando com eles. Depois da chegada de Silas 
e Timóteo, seus companheiros, Paulo dedicou-se, exclusivamente, 
à pregação da Palavra (At 18.1-5). Apesar da forte oposição, Deus 
o animou dizendo-lhe que ti nha muito povo naquela cidade.  
Como o número de salvos aumentava, Paulo fi xou a reunião dos 
converti dos numa casa e permaneceu um ano e meio na cidade.

Mesmo depois de parti r, a ligação de Paulo com a igreja de 
Corinto conti nuou. Enquanto se ocupava na evangelização de Éfeso 
e arredores, Paulo teve que lidar com vários problemas surgidos 
na igreja de Corinto, prati camente pastoreando a igreja de longe, 
fazendo uma visita e escrevendo pelo menos quatro cartas. Os pro-
blemas daquela igreja eram muitos. Mal testemunho de alguns que 
se diziam crentes, mas prati cavam a imoralidade, criação de facções 
internas, imaturidade, insati sfação com a liderança de Paulo, lití gio 
entre os irmãos, abusos durante a celebração da ceia, conceitos 
errados quanto aos dons espirituais e heresias quanto à doutrina 
da ressurreição. Paulo escreveu respondendo uma carta da igreja 
que pedia esclarecimentos sobre casamento, carne sacrifi cada aos 
ídolos e uso do véu. Resolver problemas nos desgasta e esgota. Mas, 
Paulo não desisti u deles! O futuro da Igreja de Cristo estava em jogo.  

Enviou-lhes Timóteo, mas este detectara uma forte oposição na 
igreja. Isso provocou uma visita imediata de Paulo, que lhe causou 
muita tristeza (2Co 2.1). A igreja se omiti a diante dos acusadores. 
Ele parte carregado de afl ição e é acusado de instável.

Tito é enviado com uma carta escrita no meio de muita afl ição. 
Enquanto aguardava a chegada de Tito com notí cias, Paulo enfrenta 
forte tribulação em Éfeso, chegando a desesperar da própria vida 
(2Co 1.8). Chegando em Troâde e não encontrando Tito, não con-
seguiu tranquilidade sufi ciente para aproveitar a oportunidade que 
surgira ali. Seguiu para Macedônia, Tito chegou e as notí cias foram 
boas. Com isso, a tristeza de Paulo transformou-se em euforia (2Co 
7,6). Mas, logo depois novos informes noti ciaram que outros falsos 
apóstolos chegaram a Corinto com novas acusações contra ele. 

Mas, apesar de todos estes problemas, ele não iria desisti r 
daquela gente. Eu, porém, de boa vontade me gastarei e serei gasto 
em prol da alma de vocês. Eu amo intensamente vocês. (2Co 12.15).

Ele iria gastar sua vida, tal como outros gastavam dinheiro 
(Mc 5,16; Lc 15.14). Não apenas gastaria, mas se deixaria gastar. 
Um gasto de sua própria vida em prol das almas daqueles irmãos 
que lhe causavam problemas e afl ições. Este gasto seria de boa 
vontade, isto é, alegremente, cheio de disposição, sem colocar 
nenhum impedimento ou hesitação em gastar. E faria isso porque 
seu amor por eles era intenso.

Estamos dispostos a gastar nossas vidas e permiti r que nos 
gastem em prol da salvação de almas?  Iremos nos gastar para re-
solver problemas que não foram causados por nós, mas que podem 
causar prejuízo para a Igreja de Cristo? Estamos dispostos a sermos 
desgastados por pessoas que muitas vezes não valorizam nosso 
gasto?  Gastaremos nossa vida e nos deixaremos gastar por pessoas 
que não estão dispostas a nos recompensarem?  Faremos isso com 
disposição alegre, por sabermos que disso resultará frutos eternos? 

Isso depende do quanto amamos, pois quem ama intensa-
mente, gasta-se e permite-se gastar por aquilo ou aqueles a quem 
ama. Mães gastam-se e deixam-se gastar pelos fi lhos a quem 
amam! Pessoas se gastam e se desgastam por uma causa pela 
qual se sentem apaixonadas!    

Quer queiramos ou não, estamos gastando nossa vida e nossa 
vida está sendo gasta. Isto é inevitável. A questão é: Com que vamos 
gastá-la? Com efemeridades, que também se gastarão queimadas na 
fogueira do tempo? Ou com valores que resisti rão e permanecerão 
por toda eternidade? Gastaremos nossa vida pelas almas, pela Igreja 
de Cristo, pelo povo de Deus, que permanecerão para sempre? 

Uma fé pequena leva as almas até o céu, mas 
uma grande fé traz o céu até as almas”.
(Charles Spurgeon)

Gastando-se 
e deixando-se 
gastar

sultados.
As pales-

tras foram mi-
nistradas pelos 
pastores Cleu-
son e Marcelo, 
que levaram a 
refl exão sobre 
“Tomar a cruz 
e Seguir a Je-
sus”. Para en-
riquecer ainda 
mais o conte-
údo ministra-
do, Pr. Omar, 
Miss ionár ia 
Alexandra e Pr. 
Jeany foram os 

belíssima peça teatral sob a 
coordenação da missionária 
Rebeca, baseada no livro “Em 
seus passos que faria Jesus”. 
A apresentação comoveu a 
todos!

Tanto na sexta-feira, 
como no sábado e no domin-
go pela manhã, houve mo-
mentos para testemunhos 
das missionárias Alexandri-
na, Solene e Angélica, bem 
como dos alunos Daniel San-
tis e Denise. Foi edificante e 
desafiador ouvir de cada um 
deles, a forma como Deus 
os salvou e chamou para o 
ministério.

Para descontrair os vo-
cacionados e alunos, houve 
momentos de brincadeiras 
e jogos animadíssimos sob a 
coordenação dos alunos Rair 
e Larissa. Na cozinha, sob a 
coordenação da missionária 
Solene, as equipes engajadas 
no preparo de deliciosas refei-
ções, tudo com as dicas valio-
sas da cozinheira “Tia Sueli”, 
como é conhecida por todos. 

Aproveitando a oportuni-
dade que o evento proporcio-
nou, foi comemorado o 57º 
aniversário do Insti tuto com 
um culto de grati dão e uma 
confraternização especial. 

pouco mais de 1 
bilhão, é a tercei-
ra maior religião 
do mundo. 

Lamentável, 
mas é fato, que 
86% dos budis-
tas, mulçuma-
nos e hindus não 

do. Cerca de 215 milhões de 
cristãos sofrem altos níveis de 
perseguição por sua fé a cada 
ano. A cada mês 255 cristãos 
são mortos e 104 são seques-
trados no mundo. A região 
da Janela 10/40 concentra a 
maior parte dos países que 
mais perseguem os cristãos 
no mundo. Lembremo-nos 
que a Janela 10/40 é uma das 
regiões mais carentes de novos 
missionários e menos evange-
lizadas do planeta. 

O Brasil também possui 
inúmeros desafi os missioná-
rios dentro de suas fronteiras, 
cuja responsabilidade é das 
nossas igrejas. Dentre estes 
desafi os, temos os chamados 
povos minoritários, represen-
tados pelas populações dos 
segmentos tradicionais como: 
ciganos, indígenas, quilombo-
las, sertanejos e ribeirinhos. A 
população cigana no país está 
esti mada entre 800 mil a um 
milhão, e pouquíssimos ciga-
nos conhecem o Evangelho. 
Quanto aos indígenas, temos 
164 povos não alcançados, e 
dentre estes, temos 99 povos 
sem presença missionária 
conhecida, localizados princi-
palmente na Região Norte do 
país. Quanto aos quilombolas 
há possivelmente 5 mil comu-
nidades espalhadas por qua-
se todos os Estados do Brasil. 

Nesse universo, esti ma-se que 
tenhamos 2 mil comunidades 
não alcançadas, sem nenhuma 
igreja existente. No contexto dos 
ribeirinhos, esti ma-se que exis-
tam 10 mil comunidades não 
alcançadas e 1 milhão o número 
de ribeirinhos não alcançados 
na região amazônica. Quanto 
aos sertanejos, o principal desa-
fi o é alcançar 6 mil comunidades 
rurais sem a presença de igrejas 
ou de crentes. 

A pergunta que nos vem 
diante de cada desafio é: 
“como ouvirão, se não houver 
quem pregue?”. A Igreja tem 
a missão de pregar o Evange-
lho, e tornar Cristo conhecido 
entre todos os povos da terra. 
Que o Senhor multi plique o 
número daqueles cujos pés 
são belos por pregarem as 
boas novas! E que o Senhor 
também multi plique o número 
daqueles que enviam susten-
tando e intercedendo. 

COM DADOS DO RELATÓ-
RIO COMO OUVIRÃO 2018

2º Encontro Vocacional do Instituto 
Bíblico Maranata

“Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me”. Mateus 16.24
“

A seara nunca foi tão grande 
como agora

não alcançados, o que signifi -
ca que esses povos possuem 
entre 0 a 2% de evangélicos 
na população. A região do 
planeta conhecida por Janela 
10/40 concentra 83,8% dos po-
vos não alcançados do mundo, 
porém conti nua sendo uma 
das menos evangelizadas. 

Existe uma crescente de-
manda de missionários no 
mundo todo. Há uma carência 
hoje de 63 mil novos missio-
nários para atuarem somen-
te nessa região. Na área da 
tradução da Bíblia, em todo 
o mundo há 2.163 línguas 
com necessidade confi rmada 
de tradução da Bíblia, faladas 
por 180 milhões de pessoas. 

Também é fato marcante 
o aumento da perseguição 
religiosa ao redor do mun-

conheçam um único 
cristão pessoalmente, 
sendo que 41,5% dos 
povos do mundo são 

de adeptos ocupa a 
segunda posição, e o 
hinduísmo com um 

facilitadores das rodas de con-
versas, possibilitando trocas 
de informações e reflexões 
sobre os temas abordados. Os 
momentos de mensagens e 
devocionais foram conduzidos 
pelos pastores Omar, Jaider-
son e Artêmio. Como fomos 
edifi cados!

Sob a coordenação do 
pastor Cleuson e sua equipe, 
todos participaram de mo-
mentos especiais de louvor 
e adoração ao Senhor, além 
de apresentações do coral do 
IBM e outras parti cipações. 
Ainda dentro da área de arte 
e adoração, foi exibido uma 
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Toda mãe sabe que deve criar seus fi lhos para en-
frentar o mundo. Toda mãe fala que está educando 
seus fi lhos para o mundo, a verdade é que toda 

mãe tenta, mas nunca está preparada para o momento da 
ruptura da dependência das suas crias. Nossos fi lhos come-
çam a buscar a independência no momento que nascem, nós 
mães, é que não percebemos, ou não queremos perceber. 
Nossos bebês nascem tão dependentes e indefesos. Precisam 
de nós para tudo. Decidimos o que vão comer, a que horas 
vão dormir, acordar, que roupas vão usar, e gostamos disto. 
De certa forma nos dá certa sensação de controle, de poder. 
Mas um dia nos damos conta que já não controlamos tanto 
assim. Eles têm vontades próprias, começam a fazer suas 
próprias escolhas, já não precisam de nós para muita coisa, 
ao contrário, muitas vezes decidem e nem nos consultam. 
Fantasiamos demais a maternidade. Colocamos expectati vas 
demais sobre nossos fi lhos. E esse é o principal moti vo de 
nossas frustrações e confl itos. Lutamos demais para aceitar 
que nossa criança cresceu ou mesmo que ainda seja criança, 
tem personalidade e vontade próprias. Não estou dizendo 
aqui que não devemos orientar nossos fi lhos, ou colocar 
limites e dizer não quando for preciso. O que descobri nesta 
difí cil tarefa de educar fi lhos é que devemos olhar para eles 
como pessoas únicas. Criadas por Deus com personalidade 
própria, que terão histórias de vida única. Muitas vezes 
olhamos para nossos fi lhos como uma extensão de nós 
(pelo menos eu já me peguei pensando assim). Achando que 
porque os ensinamos, os orientamos, eles terão a mesma 
cosmovisão de mundo que nós. É certo que vamos ter grande 
infl uência, pois nossos valores, nossos ensinamentos, nossas 
crenças estarão lá, presentes neles, em suas memórias e 
experiências de vida, mas cada um de modo parti cular terá 
uma forma perceber o mundo, desenvolverá sua concepção 
ou visão de mundo. 

Em meio a esta refl exão me lembro do Salmo 127 – ver-
sículo 4 que diz: Como fl echas nas mãos do guerreiro são os 
fi lhos nascidos na juventude. Penso que fechas são dispara-
das com objeti vo de ati ngir um alvo. Assim devemos pensar 
em nossos fi lhos. Como fl echas em nossas mãos. Devemos 
estabelecer os alvos que desejamos que eles ati njam. Em 
minha opinião, o primeiro e mais importante é conhecer o 
Senhor Jesus como único e sufi ciente Salvador. Conhecer e 
adorar o único e verdadeiro Deus revelado nas Escrituras, 
e na sequencia as demais coisas como estudos, trabalho, 
casamento. Claro que devemos trabalhar para que esses 
alvos sejam ati ngidos. Claro que muitas das escolhas deles 
estarão pautadas naquilo que ensinamos para eles, mas pre-
cisamos ter clareza que não temos controle absoluto sobre 
nada. Que podemos fazer tudo que está ao nosso alcance e 
ainda assim, eles farão escolhas fora do que planejamos, não 
ati ngirão o alvo que estabelecemos. Nesta hora precisaremos 
da graça de Deus para lidar com a frustação, com a sensação 
de fracasso e de culpa que nos ati ngem em cheio quando um 
fi lho faz escolhas que não aprovamos, fora dos padrões que 
acreditamos e dos valores que defendemos. E mais uma vez 
a Palavra de Deus alcança meu coração com o Salmo 46: 10 
“...Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus...”. Nesta hora só nos 
resta correr para a Cruz de Cristo e confi ar nas promessas de 
Deus. Não sabemos e não compreendemos os desígnios de 
Deus. Ele muitas e na maioria das vezes trabalha de forma 
incompreensível para nós. Mas precisamos confi ar que Ele 
sempre fará o melhor na vida de nossos fi lhos. SE fi zemos 
nossa tarefa de casa ensinando nossos fi lhos no caminho que 
devem andar (Provérbios 22.6). Se Inculcamos na mente deles 
a Palavra de Deus: “Ensinai os mandamentos do SENHOR aos 
vossos fi lhos, conversando acerca deles quando esti verdes 
sentados em casa e nos momentos em que esti verdes andando 
pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para 
um novo dia”. (Deuteronômio11.19).

Se em meio a tudo isso concluirmos que falhamos em 
algum momento em nossa tarefa como mães, precisamos 
conti nuar dependendo da graça divina e conti nuar buscan-
do na Cruz de Cristo fé sufi ciente para confi ar que “Deus é 
poderoso para fazer infi nitamente mais do que tudo quanto 
pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em 
nós”! (Efésios 3.20) e compreender pela fé que somos fracas, 
mas confi amos e servimos a um Deus Forte!

O missionário Pr. 
Geovan Bezerra dos 
Santos viajou até San-
ta Maria da Vitória BA 
para a posse do Pas-
tor Maurílio na IBB 
Herdeiro de Deus. Em 
agosto foi realizado 
o primeiro culto no 
novo templo, ainda 
não está terminado, 
mas o trabalho foi 
uma bênção. Houve 
também o culto pelo 
15º Aniversário da 
Congregação e o pre-

foram realizados sete batis-
mos. Continuem orando pelo 
trabalho em Novo Gama GO. 
Contatos com Pr. Geovan e 
Vera pelo e-mail: prgeovan@
yahoo.com.br.

A Igreja Bati sta Indepen-
dente de Serrana SP, sob a 
liderança do Pr. Alexandre 
José de Oliveira, realizou uma 
Programação Especial no dia 
28 de setembro de 2019.O 
evento teve lugar em uma Es-
cola Municipal iniciando às 18 
horas e tendo como pregador 
o Pr. Fernando César Martins, 
de São Carlos SP. Dentro do 

evento aconteceu, também, 
o Integração Jovem. A IBI de 
Serrana está trabalhando 
na construção do segundo 
templo em um terreno ce-
dido pela Prefeitura e tem 
até o final do ano para dar 
andamento na construção. 
Já foi investido cerca de 60 
mil no local. Orem por esta 
construção.

Em conti nuidade na divul-
gação do Projeto Ide ao Ser-
tão, o missionário Pr. Josiel, 
juntamente com sua esposa 
Daísa e a fi lha Mirella, conti nua 
visitando igrejas. Em setem-
bro passou por seis igrejas no 
Estado de Minas Gerais em 
diferentes cidades. Nos últi -
mos dias Deus levantou mais 

quatro Igrejas para, além de 
orar, apoiar fi nanceiramente o 
projeto, tendo alcançado cerca 
de 70% do sustento necessário 
para irem ao campo no sertão 
piauiense. Conti nuem oran-
do pelo Projeto Ide ao Sertão. 
Contatos pelo WhatsApp: (16) 
99111-6908, ou pelo e-mail: 
josiellima0728@gmail.com. 

O trabalho de plantação da 
IBI em São Bernardo do Campo 
caminha bem sob a lideranças 
do missionário Pr. Tomé Lopes 
dos santos. Este segundo se-
mestre tem sido realizado EBF, 
Encontro de Casais, e bati smos 
de novos irmãos. Os bati smos 
foram realizados no dia quatro 
de agosto, sendo que nove no-
vos irmãos desceram às águas: 
Florival, Mariana Santos, Ma-
riana Cavalcante, Levi, Gabriel, 
Sandra, Gustavo, Isabella e 
Raissa Vitória. No dia 18 de 
agosto, conforme já foi divul-
gado, houve o lançamento da 
pedra fundamental da cons-

trução da sede da nova igreja. 
Contatos com Pastor Tomé e 
Lúcia pelo telefone (11) 96140-
0978, e-mail: prtomeylucia@
yahoo.com.br.

O pastor André Moreira 
esteve treinando os alunos 
que fi caram 21 dias em uma 
mata fechada experimentan-
do um pouco de isolamento e 
aprendendo a viver uma vida 
bem simples, sem energia, 
sem água encanada, e cozi-
nhando em um fogão feito 
de barro e a lenha. Durante 
este período eles também 
aprenderam como pilotar um 
barco, usando um motor de 

popa de 15 HP, e também um 
motor estacionário de 5,5 HP, 
conhecido no norte do país, 
como rabeta. Orem pelos alu-
nos que foram para o estágio 
divididos em quatro equipes, 
duas para a etnia Paacas No-
vos, em Rondônia, e duas para 
a Etnia Apinajé, em Tocanti ns. 
Continuem orando pelo Pr. 
André, sua esposa, Marlete, 
e os fi lhos, Duda Ester e An-
dré Filho.

Os missionários Ricardo 
e Rita Mafra que atuam na 
Venezuela foram conhecer o 
Equador, como campo missio-
nário. Esti veram em 17 cidades 
de grande, médio e pequeno 
porte, na região central do país 
e fi caram encantados com a 
cultura, com os povos indíge-
nas de toda região andina e as 
comidas diferentes. Constata-
ram que o povo equatoriano 
é extremamente católico mas 
são poucas as igrejas bati stas 
no país.  As pessoas são ami-
gáveis, muito educadas, po-
rém fechadas em relação ao 
Evangelho. Pr. Mafra e esposa 
estão em oração para, depois 
de organizar a igreja na Vene-
zuela, se Deus dirigir, parti r 
para o Equador. Mafra está 
preparando o irmão Nelson 

para assumir o ministério na 
Iglesia Bauti sta Vid Verdade-
ra. A igreja enviou mais dois 
jovens, Patrícia e Bryan para 
o Seminário Bati sta de Vene-
zuela. Com estes já são três 
jovens que foram para o se-
minário. Contato pelo e-mail: 
ricardoeritamafra@gmail.com, 
telefones +00584165907895, 
e +584161918287, na (Vene-
zuela ), e + 55 95 981165174 
(WhatsApp). 

Narrati va do Pr. Fernando: 
“Meses atrás, voltando de uma 
conferência, sofri um acidente 
de trânsito. Uma carreta per-
deu parte de sua carga que 
ficou atravessada nas duas 
faixas da rodovia bloqueando 
todo o acesso. Era noite. Bati  a 
110 km/h contra um fardo gi-
gantesco de açúcar. Não fora o 
Senhor, estaria na glória. Gra-
ças a Ele não me feri. Houve 
apenas danos materiais. É ver-
dade; O Anjo do Senhor acam-
pa-se ao redor daqueles que o 
temem e os livra. Muito obri-
gado por orar por mim e por 

minha família. Conti nuamos 
com os cultos nos lares, disci-
pulados, trabalho com casais e 
adolescentes. Tudo visando a 
salvação de almas e a edifi ca-
ção do corpo de Cristo. Louvem 
a Deus conosco pela salvação 
do Leandro e da Victória. Peço 
que orem pela salvação e saúde 
de meus pais (Sebasti ão e Te-
resa). Ambos estão adiantados 
em idade e com a saúde bem 
debilitada. Orem também pela 
minha saúde e de minha espo-
sa”. Pr. Fernando Cesar Marti ns, 
a esposa, Milena, e as fi lhas, 
Isabela e Ana Luísa.

A Rocha Eterna tem desen-
volvido trabalhos de evange-
lização em várias cidades em 
dois Estados: São Paulo e Para-
ná. Missionários, juntamente 
com voluntários, tem visitado 
presídios masculinos e femini-
nos, diariamente, levando a 
Palavra de Deus aos perdidos. 
Neste momento a missão está 
orando para que Deus abra 
as portas para alcançar o Es-
tado das Minas Gerais, com 
a segunda maior população 
carcerária do país. Já foi rea-

lizado uma pré-sondagem e 
vários pastores e voluntários 
se dispuseram para desen-
volver uma parceria com a 
Rocha Eterna. Somente nas 
penitenciárias, existem mais 
75.000 pessoas que precisam 
ouvir o Evangelho! Para o 
mês de dezembro está pre-
visto uma viagem ao estado 
de Minas para realização de 
treinamentos com voluntá-
rio, pastores e visitas aos 
presídios. Viste o site: www.
rochaeterna.org. 

O missionário Adriano dos 
Santos Silva conti nua atuan-
do no processo de revitalizar a 
igreja em Escobar. Nos dias 20 
a 22 de setembro recebeu a fa-
mília Monzón e a igreja poderá 
apoiar o seu ministério. Eles 
são missionários na província 
de Mendoza e atualmente 
contam com apenas 10% do 
seu sustento, orem por eles! 
A construção da casa pasto-

ral conti nua e está na fase de 
colocação do piso. A infl ação 
na Argenti na tem prejudicado 
bastante os investi mentos e 
provocado aumento dos alu-
guéis. Orem pelo Pr. Adriano, 
Josi, Helena e Cecilia. Contatos 
pelo e-mail: adrianojosisilva@
gmail.com e WhatsApp do 
Adriano: +54 11 2641-7724, 
e WhatsApp da Josi: +54 11 
2688-3226.

Tome cuidado apenas consigo mesmo, nossos 
piores inimigos estão dentro de nós”.
(Charles Spurgeon)

De mulher 
para mulher: 
Lidando com as 
frustrações da 
maternidade

São Carlos SP

Novo Gama GO

Serrana SPIde ao Sertão

Escobar, Argentina

Rocha Eterna

Família Mafra

Família Moreira

Grande ABC

gador foi o Pastor Jeff rey da 
IBB Palavra Viva, de Canoas RS. 
No trabalho tem sido realiza-
do EBFs, encontros de casais, 
acampamentos, discipulados 
e muito mais. Em setembro 
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Os membros desta igreja, incluindo os líderes, não 
estavam sendo controlados pelo Espírito Santo, pois 
é impossível alguém não desfrutar da comunhão 

com o Senhor Jesus através da oração, da leitura e do estudo 
da Palavra de Deus com o propósito de conhecer melhor ao 
Salvador e ser cheio do Espírito Santo.

Esta igreja teve o privilégio de ser fundada pelo apóstolo 
Paulo. Na época era muito bem doutrinada e espiritual. Anos 
depois grandes mestres conti nuaram investi ndo nela. Esta 
igreja, na época em que João escreveu o Apocalipse, ainda 
era uma igreja com sólida doutrina e ortodoxa. Basta ler o 
versículo dois e verifi camos que resisti ram aos falsos apóstolos 
que ensinavam muitas heresias. 

Se alguém visitasse esta igreja notaria que ti nha um óti mo 
ensino, louvor reverente, era missionária e muito ati va. Para 
qualquer observador era uma igreja modelo. 

Mas no versículo quatro, lemos que ela ti nha uma nota 
dissonante: “contra você, porém, tenho isto: você abandonou 
o seu primeiro amor”. Com todo o seu conhecimento bíblico, 
ati vidades e fi delidade, era uma igreja fria. Nada é pior do   que 
uma ortodoxia fria. O primeiro amor abandonado por eles, e 
não percebido, era o amor ao Senhor Jesus. 

Todas as ati vidades, por mais importantes que sejam, 
perdem o senti do quando a comunhão, a adoração e o amor 
ao Senhor Jesus são negligenciados.

Conhecer a Cristo é uma experiência transformadora que 
nos prepara para servi-lo melhor. A adoração é a ocupação 
mais sublime do cristão. Os membros desta igreja, no geral, 
estavam frios espiritualmente, por se esquecerem disto. O 
estudo da Palavra de Deus deveria despertar no crente, maior 
amor a Jesus e o desejo de adorá-lo “em espirito e em verdade ”. 

A grande lição deste texto é que todo estudo aprofundado 
da Palavra de Deus que não produz em nós um maior amor 
ao Senhor Jesus, mais semelhança com ele e o desejo de 
adora-lo, é inúti l.

Não sei qual é a sua situação espiritual. Talvez seja um mem-
bro ati vo em sua igreja local e tenha um grande conhecimento 
teológico, mas na práti ca abandonou o amor ao Senhor Jesus. 
Amor este, que desfrutava logo que se converteu.

O apelo para você, de acordo com Apocalipse 2.5 é claro e 
simples: “lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e prati que as 
obras que prati cava no princípio”. Ou seja, retornar ao fervor 
e amor ao senhor Jesus.  

O missionário em Piumhi 
MG, Pr. Luiz Miguel Gianeli, 
juntamente com sua esposa 
Débora, e os fi lhos Agnes, An-
nelise e Luigi, seguem adian-
te na obra que o Senhor lhes 
confi ou. Este ano ele viajou 
para o Acre, São Paulo e Mi-
nas Gerais em diversas igrejas. 
No fi m de agosto a sua igreja 
comemorou o séti mo aniver-
sário realizando uma confe-

No dia 22 de setembro o 
missionário Leonilson Pereira 
Leite bati zou seis novos con-
verti dos. Cinco deles vieram 
do projeto de evangelismo 
através do esporte, do qual 
parti cipam desde o início. Tam-
bém foi bati zado o pai de um 
dos jogadores. O missionário 
agradece a cada igreja e aos 
irmãos que oram e apoiam 

esse ministério em Uberaba. 
Após o bati smo foi realizada 
a Ceia do Senhor. Os bati zan-
dos foram: Welington, Jona-
thas, Nicolas, Kauan, Pablo e 
Aquiles. Pastor Leonilson foi 
auxiliado no bati smo pelo seu 
genro, Ítalo, que é o professor 
do projeto de Futebol. Conti -
nuem orando, também, pelo 
Projeto Delta MG.

Na segunda quinzena de 
julho, o casal Pr. Jeff erson Que-
vedo e sua esposa chegaram a 
Moçambique para ajudar nos 
trabalhos da Família Amorim, 
mais precisamente na Igreja 
Bati sta Fundamental, que esta-
va sem um missionário respon-
sável. No momento eles fi ca-
rão até dezembro. No mês de 

agosto, receberam uma equipe 
de missionárias do Brasil por 
um período na cidade da Bei-
ra, centro de Moçambique. No 
início de outubro retornaram 
a Moçambique, a irmã Maria, 
esposa do Pr. Divino, e a mis-
sionária Rosângela que estava 
no Brasil em tratamento de 
saúde.

O missionário Os-
mundo Pereira de Araú-
jo, que está a caminho 
do Timor Leste com sua 
esposa Mari e a filha 
Hadassa, estão com-
parti lhando a alegria de 
verem o Senhor suprin-
do as suas necessidades 
nesse período de levan-
tamento do sustento 
em viagens por vários 
estados do Brasil. O ca-
sal está feliz com a che-
gada da filha Hadassa e 
continua visitando no-

toral do Osmundo, e pela sal-
vação do povo timorense. 
Para contato telefone (67) 
98126-0838.

O missionário Pr. Apoe-
me, trabalhando no sertão 
do Piauí, tem moti vos, como 
os do apóstolo Paulo de bendi-
zer ao Deus e pai de nosso Se-
nhor Jesus Cristo. Segundo ele, 
“temos provado deste consolo 
como diz o texto de 2 Corínti os 
1, que nos consola em todas 
as nossas tribulações, para que 
possamos consolar outros com 
as mesmas consolações com 
que somos consolado por 

Deus”. Há 10 anos trabalhando 
na plantação da Igreja Bati sta 
em São Braz do Piauí, Pr Apo-
eme tem passado por lutas, 
mas também tem alcançado 
vitórias que glorifi cam o nome 
do Senhor. São lutas na áreas 
da saúde fí sica e emocional, 
mas em todas a vitória tem 
sido alcançada. Orem pelo 
Pr. Apoeme e por sua família:  
Lívia, Samuel, João Marcos e 
Paulo. 

No mês de junho o mis-
sionário Pr. Adil Bispo dos 
Reis esteve no Brasil para 
o casamento de sua filha, 
Sara com Emanuel. Na oca-
sião aproveitou o tempo para 
visitar algumas igrejas e apre-
sentar relatório do trabalho 
em Portugal. Em julho retor-

nou ao campo e reassumiu 
o trabalho na Igreja Bíblica 
Batista em Santa Marta do 
Pinhal, retomando as viagens 
à cidade de Cartaxo para mi-
nistrar estudos bíblicos visan-
do a plantação de uma nova 
igreja. Orem pelo trabalho 
em Portugal.

O missionário Mar-
cus Vinícius conseguiu 
apoio de mais algumas 
igrejas para seu traba-
lho de plantação de 
uma igreja em Farroupi-
lha RS, na Serra Gaúcha. 
Essas novas igrejas se 
tornaram parceiras de 
seu ministério devido 
à viagem que fez ao 
interior do Estado de 
São Paulo para parti ci-
par do encontro da sua 
missão, a AMI. Marcus 
teve oportunidade de 
visitar seis igrejas nos 

sua esposa Ana Carolina, e 
os fi lhos, Marcus Benjamin 
e Mathias Vinicius. Eles têm 
agora cerca de 60% do susten-
to necessário. Contato: (54) 
8130-4776, e-mail: marcus-
carol@hotmail.com.

rência bíblica tendo como 
preletor o Pr. Sitri Lobato da 
Igreja Bati sta Regular da Fé em 
Pindamonhangaba SP sob o 
tema “A Relevância da Igre-
ja”. Para entrar em contato: 
E-mail: prmiguelgianeli@hot-
mail.com e debora_b.gianeli@
hotmail.com. Whatsapp: Pr. 
Luiz Miguel (37) 98831-9792 
(Oi), e Débora (37) 99947-4765 
(Vivo).

Dicas de Leitura
CONSTRUINDO UMA IGREJA ACOLHEDORA
Thiago Souza Moreira
Editora Saber Criati vo
www.editorasabercriati vo.com.br

“Enquanto Roma queimava, Nero tocava música. Assim 
são alguns pregadores que, enquanto as almas se perdem, 
ficam falando coisas secundárias”. (Charles Spurgeon)

A mensagem 
à Igreja de 
Éfeso
Apocalipse 2.1-7

Projeto Uberaba MG

Família Amorim

Campo Grande MS

Apoeme

Família Reis - Portugal

Farroupilha RS

Piumhi MG

estados de São Paulo e Minas 
Gerais. No mês de outubro 
foi para São Paulo e esteve 
na Igreja Bati sta Esperança 
e no TBI - Templo Batista 
de Indianópolis. Orem pelo 
sustento do pastor Marcus, 

que explora as lições de vida contidas no livro 
do profeta Habacuque, o autor entrelaça com 
maestria histórias reais ouvidas ao longo de seu 
ministério pastoral com a sua própria. Desta ma-
neira, a sala de espera pode se transformar numa 
sala de esperança.

1CORÍNTIOS: COMENTÁRIO EXEGÉTICO
Gordon D. Fee
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br

A aceitação do diferente é 
um grande desafi o para a Igreja 
da atualidade, e foi assim tam-
bém em seus primórdios. Neste 
livro, Thiago Moreira demons-
tra como os escritos de Lucas 
não apenas realçam os confl i-
tos entre judeus e genti os na 
igreja primiti va, mas propõem 
a superação deles por meio do 
amor e acolhimento do estran-
geiro como membro de iguais 
direitos no corpo de Cristo.

A SALA DE ESPERA DE DEUS
Lisânias Moura
Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br

Não há tema mais difícil 
de ser tratado no campo da 
fé que o sofrimento. Nesse 
aspecto, A sala de espera 
de Deus qualifica-se como 
obra essencial. À medida 

Escrevendo para 
pastores, professores 
e alunos de teologia, 
Gordon Fee oferece 
uma exposição aces-
sível da carta, des-
trinchando seu con-
teúdo e sua ampla 
relevância teológica. 
Esta primeira edição 
em língua portuguesa 
é baseada na segun-
da edição inglesa de 
2014, a qual leva em 
conta a extensa pes-
quisa acadêmica dos 

últi mos 30 anos acerca dessa que é considerada uma 
das principais epístolas paulinas.

vas igrejas para completar 
o sustento necessário para 
irem ao campo. Continuem 
orando pela ordenação pas-
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BREVE HISTÓRICO DA 
IBR FILADÉLFIA

Tudo começou, na 
casa da irmã Joana 
e sua fi lha Wanda, 

mais um pequeno grupo for-
mado pelos irmãos: Manoel 
Cunha e Neusa; Raul Noguei-
ra e Graça; Toninho e Rosana; 
Paulo Herrera e Silvana e Val-
ter Nogueira. Num segundo 
momento, o irmão José Raul 
alugou uma casa, na Rua Bo-
rebi, nº 8, onde teve início, 
formalmente, a Congregação 
Bati sta Regular de Vila Maria-
na, vinculada à Igreja Bati sta 
Regular do Itaim. 

No dia 25 de setembro de 
1979 a congregação tornou-
se Igreja autônoma, com o 
nome de Igreja Bati sta Regular 
Filadélfi a. Constam na Ata de 
fundação, pela ordem: Manoel 
Cunha, Francisco Cardoso, Pau-
lo Sérgio, Edison Mott a, Tânia 
Mott a, Francisco Paioli, Joana 
dos Santos, Irene Eliott , Maria 
das Graças, Ana Gondim, Ed-
son Eliott , Márcia Bonifácio, 
Marlene Lampreia, Rosimei-
re Bonifácio, Otacílio Nunes, 
Afrânio Nunes, Zizita Rodri-
gues, Dílson Álvaro, Maria do 
Socorro, Maria José, Marisa 
Bonifácio, Hans Kraus, Valter 
Ribeiro Nogueira e Terezinha 
Carvalho. 

As marcas dessa novel 
Igreja, desde seu nascedouro 
eram, a observância da Bíblia 
como única regra de fé e prá-
ti ca e uma comunhão familiar 
entre seus membros, que hon-
rasse o nome Filadélfi a (amor 
entre irmãos). Disti nti vos es-
ses, que têm procurado man-
ter até os dias atuais. 

O tempo passava e, como 
pessoas foram agregando-se 
ao grupo, a casa já não com-
portava mais os cultos. Foi 
construído um barracão de 
madeira, numa área livre que 
havia ao redor da casa onde 
as reuniões aconteciam. Após 
uma ampliação, por ter se 
tornado pequeno, o barracão 

Se fi zéssemos essa pergunta 
a João: “João, como você 
descreve o amor? 

O amor aqui não se trata de con-
versa bonita, ou afeição humana, mas 
amor divino. É amar os outros como 
Cristo nos amou. Na verdade, ninguém 
é capaz de amar dessa forma com suas 

Há algumas virtudes suas que jamais seriam 
descobertas se não fossem as provações pelas 
quais você passa”. (Charles Spurgeon)

AMAR é...

próprias forças, mas somente pelo poder do Espírito Santo. 
Existem senti dos distorcidos do verdadeiro amor:  É o que ca-

racteriza a maior parte das músicas e novelas populares “amor” à 
primeira vista, “amor” sensual, “amor” traiçoeiro, bandido...  Esse 
amor é ligado ao eroti smo, senti mentalismo, tudo em nome do 
amor.  Mas não passa de egoísmo puro!  Eu amo você porque você 
me esti mula, você me atrai, você me faz senti r bem, você eleva meu 
astral, você supre minhas necessidades.  Eu não amo a você, eu ME 
amo!  Quando dizemos “Te amo” muitas vezes queremos dizer, “Eu 
me amo, e quero você. ” 

A falta do verdadeiro amor leva a ciúmes, inveja, morte. No 
mundo paga-se com a mesma moeda, se te tratam mal, trate mal, 
se te ajudam, ajude. 

O mal não se vence com as armas do mal. “Se teu inimigo 
ti ver fome, dê-lhe de comer; se ti ver sede, dê-lhe de beber. Não 
se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. ”

Não é surpresa os valores cristãos despertarem o ódio do 
mundo. A perversidade odeia a justi ça, daí o mundo odiar o cris-
tão. A vida justa do cristão revela claramente a perversidade do 
incrédulo. Geralmente são duas reações: OU ele se arrepende e 
muda, ou tenta destruir quem o desmascara. 

Quer ver um teste?  Se você está numa equipe de trabalho e 
não faz corpo mole, se você não fi ca no grupinho dos reclamões, ou 
quando a galera fala somente sobre mulheres, e um conta que beijou, 
beijou, bebeu, bebeu, fi cou, fi cou... piadinhas e você não curte? Qual 
a reação? Puxa, você é legal, nós somos idiotas e você é incrível! Não 
é assim, um cristão verdadeiro sal, incomoda, mas se é um cristão 
fraco, sem consistência, sem testemunho, ele é pisado pelos homens...

A vida de um discípulo de Jesus revela, desmascara o compor-
tamento de uma pessoa perversa. A esposa ou o marido que não 
trai, traz em evidência a infi delidade dos outros no mesmo grupo 
e a reação é sufocar, odiar, reprimir... “A luz veio ao mundo, mas 
os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as usas 
obras eram más. ” João 3.19.

É impressionante como uma pessoa renascida (gerada pelo 
Evangelho) desenvolve uma ati tude completamente diferente. 
Essa é uma das maneiras pelas quais ela pode ter certeza da 
salvação. Quem não ama os verdadeiros fi lhos de Deus pode até 
se dizer cristão, mas, de acordo com as Escrituras, esse indivíduo 
permanece na morte. 

Assim como um bebezinho nasce numa família e vai amar os 
seus, quem nasce na família de Deus, se apega aos seus irmãos, 
não consegue fi car fora da comunhão, você se entrega ao povo 
de Deus, é o seu ambiente, conversar sobre verdades espirituais. 
Você não vê a hora de se congregar.

Enquanto o ódio é negati vo, o amor é positi vo. Caim foi dado como 
o supremo exemplo de ódio, Jesus é apresentado como o supremo 
exemplo de amor. Avida de uma pessoa é o seu bem mais precioso. 
Assim dar a vida por outro é a maior expressão possível de amor.  O 
amor é o maior de todos os argumentos pelo seu exemplo. “ A cruz 
do calvário é a manifestação suprema do mais verdadeiro amor.

A maior prova de amor: Olhe para a cruz! Quando você ti ver 
dúvidas, olhe para a cruz, quando você quiser desisti r, olhe para 
a cruz, quando você ti ver medo, olhe para a cruz, quando você 
sofrer injusti ça, olhe para a cruz, quando você perder a esperança, 
olhe para a cruz, quando você passar por uma terrível sexta-feira, 
olhe para a cruz, porque o domingo vai chegar. 

Alguém pode dizer: “Como posso seguir nos passos de Cristo? De 
que maneira posso manifestar o amor que Ele manifestou? Ele deu sua 
vida na Cruz. Você diz que eu deveria dar minha vida por meus irmãos, 
mas em minha vida não há uma situação ou oportunidade dramáti ca 
como essa. O que fazer, então?”. João responde: “É verdade, mas quando 
vê seu irmão em necessidade, e você dá algo que tem é seguir a Cristo.  

O verdadeiro amor não se revela apenas no supremo sacrifí cio, 
é evidenciado em situações pequenas, menores. Porquíssimos 
são chamados para oferecem suas vidas em atos heroicos, mas 
temos com frequência a oportunidade para parti lhar com os ne-
cessitados. É comum pensarmos que o necessitado é o morador 
de rua, também, mas podemos ser mãos e pés de Jesus na vida de 
alguém que passa por uma crise, não consegue pagar a conta de 
luz, trocar o pneu do carro, um gasto inesperado com remédios, 
sabia que às vezes alguém não tem um alimento para levar ao PG.   
Admito, há muito o que se fazer em termos de Assistência Social 
por parte de todos nós, na força coleti va. Mt 25 fala cuidado ao 
faminto, roupas, dar água, desabrigados, doentes, presos, fazer 
como se fosse para Cristo, “a mim o fi zestes. ” 

Temos o princípio da doação no cristi anismo. Doar a vida é doar 
algo material, algo que nos custa, o tempo, ouvir, ajudar numa tarefa, 
leva em conta os interesses dos outros, servir, ao invés de ser servido. 

 “O ódio caracteriza o mundo, cujo protóti po é Caim. Origina-
se no diabo, leva a homicídio e é evidência da morte espiritual. 
O amor caracteriza a igreja, cujo protóti po é Cristo. Origina-se 
em Deus, leva ao sacrifí cio próprio e é evidência da vida eterna. 
” John R. W. Stott , I, II e II João, Introdução e comentário, p. 125

Fomos amados e chamados para amá-Lo e imitá-lo através da 
nossa vida em contí nua doação do Amor derramado em nossos 
corações que se concreti za em ações.

Os 40 anos da Igreja Batista 
Regular Filadél� a

Conti nuação da página 1

passou a comportar cerca de 
80 pessoas. 

A Filadélfi a iniciou sem um 
pastor, sendo dirigida por uma 
liderança, eleita pela Igreja, 
que dividia as responsabilida-
des. Após cerca de cinco anos, 
Gilberto Gaeta, membro da 
Igreja do Itaim e formado no 
Seminário Bati sta Regular de 
São Paulo, assumiu o pastora-
do da Filadélfi a. Infelizmente, 
em 1985, teve de afastar-se do 
ministério, em decorrência de 
problemas de saúde. No mes-
mo ano, o Pastor Eduardo Fa-
rias foi convidado para auxiliar 
a Igreja como obreiro, vindo 
após algum tempo a tornar-se 
pastor, permanecendo no mi-
nistério por cerca de 10 anos.  

Nesse ínterim, com o fa-
lecimento do proprietário do 
imóvel, em 1989, os herdeiros 
decidiram reaver o imóvel e a 
Filadélfi a precisou improvisar 
uma solução, até que pudesse 
ter uma direção mais defi niti -
va. Enquanto angariava recur-
sos e buscava um lugar a ser 
adquirido para estabelecer sua 
sede, a Igreja passou a reunir-
se na sede da Primeira Igreja 
Presbiteriana Conservadora 
de São Paulo, na Rua Pedroso 
351, Bela Vista. Embora o lo-
cal fosse acessível, ti nha um 
salão grande demais (cerca de 
400 lugares), para o grupo que 
era de cerca de 80 pessoas. 
Foram dias difí ceis visto que, 
o horário da Escola Bíblica Do-
minical e dos cultos, ti nha seu 
início por volta das 14h30 aos 
domingos. 

Esses fatores, impulsiona-
ram ainda mais a busca por um 
lugar para a sede da Filadélfi a, 
que fosse em consonância com 
a sua realidade. Em menos de 
um ano, foi adquirida a pro-
priedade onde a igreja se loca-
liza até os dias de hoje, na Rua 
Salvador Simões, 1432. Nesse 
terreno de 10x30 metros, foi 
levantado um prédio de 600 
metros quadrados, concluído 
no ano 2000.

Talvez a construção do 
prédio da Filadélfia tenha 
protagonizado os momentos 
mais marcantes de sua vida 
congregacional. Planos econô-
micos tornaram indisponíveis, 
seus já insufi cientes recursos, 
e a obra tornou-se um grande 
desafi o para os membros de 
então. A decisão foi a de, não 
parar a obra. Movidos por um 
amor muito grande pela Igreja 
e munidos de um forte sen-
ti mento de corpo e unidade, 
todos procuraram colaborar 
com o máximo esforço possível 
para que a obra acontecesse. 
Irmãos doaram joias, recursos 
de poupança foram disponibi-
lizados, muti rões forma feitos 
para enchimento das lajes, 
enfi m, foi experimentado de 
forma radical, o que signifi ca 
ser Corpo. 

Um episódio pitoresco e 
digno de nota desse período, 
foi o testemunho do motorista 
do caminhão que entregava 
concreto quando disse que, 
“em muitos anos de trabalho 
naquela função, nunca havia 
visto mulheres puxando con-
creto na carretilha”.  Com 
esse comprometimento de 
todos, fi nalmente em 1992, 
a igreja mudou-se para sua 
sede própria. Havia o salão 
do térreo, sem as janelas, 
com blocos aparentes, chão 
de terra na parte da frente do 
salão, vazamento de água pela 
laje em dias de chuva, mate-
riais de construção em vários 
lugares, mas sentí amos uma 
alegria indescrití vel. 

Em dezembro de 1995, o 
Pastor Eduardo Farias deixou 
o ministério. O irmão Gerson 
Berthault, que era membro da 
Igreja e retornava do exterior, 
estava disponível e colocou-se 
à disposição da Filadélfi a, para 
exercer o pastorado, assumin-
do em abril de 1996.  

Dois anos após, tendo sido 
reconhecido pela Igreja, o ir-
mão Antonio Carlos C. da Sil-
va passou a integrar a equipe 
de pastores da Filadélfi a com 
tempo parcial. Em 2002, foi a 
vez do irmão Walkyr Tadeu de 
Azevedo ser reconhecido pela 
Igreja e receber o convite para 
trabalhar junto à equipe, tam-
bém em tempo parcial.  

Desde o início, a Igreja 
contou com a comunhão e a 
colaboração do missionário 
Raul Nogueira e sua esposa 
Graça, fundadores da Igreja, 

que muito auxiliaram a Fila-
délfi a, mesmo exercendo mi-
nistérios fora da Igreja, junto a 
comunidades de etnias orien-
tais em 

São Paulo, com investi das 
pelo Brasil e no exterior. 

No período entre 1998 e 
2009, o Pastor Valter Ribeiro 
Nogueira, também um dos 
fundadores da Filadélfi a, inte-
grou a equipe pastoral, contri-
buindo com seu proeminente 
dom na área de ensino teo-
lógico. No segundo semestre 
de 2009, os pastores Valter 
Nogueira e Gerson Berthault 
deixaram seus ministérios na 
Filadélfia para atuarem em 
outras igrejas.  

Em 2010 o Pastor Antonio 
Carlos C. da Silva assumiu o 
pastorado da Filadélfi a, ainda 
em tempo parcial e, em 2013, 
passou a dedicar-se à Igreja 
com tempo integral. Como 
houve a saída dos demais pas-
tores, o jovem Daniel de Sousa 
Silva, que havia concluído sua 
formação no Seminário Bíblico 
Palavra da Vida, foi convidado 
a juntar-se à equipe pastoral 
na liderança dos adolescentes 
e jovens permanecendo até 
2013, quando aceitou convite 
para integrar a equipe pastoral 
em outro ministério. Em seu 
lugar, para liderar o trabalho 
com os adolescentes e jovens, 
a Igreja convidou ainda em 
2013, o casal Pedro Samuel e 
Vanessa Ferreira.  Pedro en-
contra-se em processo para 
reconhecimento de seu dom 
pastoral. 

Ao longo de todos estes 
anos, a Filadélfia tem sido 
caracterizada pelo amor fra-
ternal, composta por pessoas 
com o mesmo objeti vo: adorar 
ao único Deus e seguir a ordem 
de Jesus do ”ide” pregando a 
todas as nações de mundo. 
“Ao completar 40 anos”, disse 
o pastor Antonio Carlos, ti tular 
da equipe pastoral, “os senti -
mentos mesclam grati dão e 
alegria. Grati dão à Deus, que 
nos concedeu todas estas vi-
vências e às pessoas que esti -
veram e estão conosco nessa 
jornada. A alegria fi ca por con-
ta das inúmeras experiências 
que o Senhor e tantos amados 
irmãos nos proporcionaram 
durante esses anos. Nossa 
determinação como Igreja, é 
e deverá ser sempre, aquele 
expresso em nossa Declaração 
de Propósito”.
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Radar
Geral

Em poucas palavras

No dia 25 de setembro 
deste 2019, a irmã Ana Tere-
za de Carvalho Nunes (Irmã 
Nita) comemorou 90 anos de 
vida. Ela é a remanescente 
dos membros fundadores 
da IBIO - Igreja Batista Inde-

pendente de Orlândia. Por 
essa razão, a igreja decidiu 
homenageá-la descerrando 
uma placa em sua homena-
gem no Salão Social, que foi 
o primeiro espaço de culto no 
início, antes da construção do 

novo templo ao lado. Como 
preito de gratidão, foi realiza-
do um culto no domingo pela 
manhã, dia 29 de setembro, 
seguido de um almoço com 
toda a igreja. Na ocasião, a 
maioria dos seus parentes, 

entre filhos, genros, noras, 
netos e bisnetos marcaram 
presença, inclusive três dos 
seus filhos que são pastores: 
Milton, de Ribeirão Preto SP; 
Jovito, de Portugal e Luís, de 
Cabo Verde, África.

Este ano o Acampamento 
Militar para Jovens será rea-
lizado no QGA - Quartel Ge-
neral Areté em Franca SP nos 
dias 15 a 17 de novembro. Sob 
o tema, Deixando todo o em-
baraço”, baseado em Hebreus 
12.1. Em consonância com o 
nome desse acampamento, 
os dirigentes seguirão o mo-
delo militar de organização 
e disciplina, mas com muita 
diversão e brincadeiras sa-
dias e óti mos momentos de 
comunhão e aprendizagem 
da Palavra de Deus. Este ano 

além de treinamentos impor-
tantes e práti cos, cada acam-
pante receberá gratuitamen-
te uma camiseta do QGA. O 
valor do acampamento é de 
R$180,00. Inscrição online na 
página www.acampamento-
arete.com.br/jovens A idade 
mínima dos acampantes é de 
14 anos. As inscrições estarão 
abertas até domingo, dia 10 
de novembro. Para mais in-
formações, fale com Pr. Bob 
Nichols Jr. (16) 99617-1165 
(WhatsApp) ou (16) 99617-
1165 (WhatsApp)

Não somos o caramelo da Terra, somos o sal 
da terra, algo que o mundo tem vontade de 
cuspir e não de engolir”. (Charles Spurgeon)

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).

O missionário João da Sil-
va e família realizou 5 bati smos 
no dia 29 de setembro, o que 
foi um momento de alegria 
para a igreja que está sendo 

APUCARANA PR
plantada em Apucarana PR. 
Além destes, há outros novos 
converti dos que estão sendo 
agregados à igreja. Orem pelo 
Pr. João e sua família.

O Pr. Rafael Vieira, e 
família, estão levantando 
sustento, rumo ao Japão. 
Eles estão visitando igrejas 
por toda parte onde são con-
vidados para apresentar o 

projeto. Já visitaram mais de 
60 igrejas, devendo chegar a 
75 igrejas até o começo de 
dezembro. Para entrar em 
contato, use o telefone (85) 
8614-4781.

RUMO AO JAPÃO

Durante os últi mos me-
ses de viagem de divulgação, 
Pr. Silval de Souza visitou mais 
de 20 igrejas nos estados de 
São Paulo, Minas Gerais e 

Paraná. A fi m de divulgar o 
Projeto Poços de Caldas MG. 
Agende uma visita do Pr. Silval 
pelo WhatsApp (11) 95374-
9994.

POÇOS DE CALDAS MG

Nos dias 27 e 28 de julho 
aconteceu o aniversário da 
Igreja Bati sta de Birigui SP, fun-
dada pelo missionário Geraldo. O 

BIRIGUI SP
trabalho prossegue. Conti nuem 
orando pelo ministério em Biri-
gui e Buritama SP e pela cons-
trução, que está em andamento.

O Insti tuto Bíblico Peniel 
tem oferecido para Jacuti nga 
e região um Curso Bíblico às 
Igrejas, o CBI. As reuniões 

são às segundas-feiras. Para 
mais informações, fale com 
Tiago Seabra (35) 99156-
9794.

PENIEL JACUTINGA MG

Dias 8 a 10 de novembro 
deste 2019, a Igreja Bati sta 
Bíblica em Joinville SC, sob 
a liderança dos pastores, 
Edgar Sandri e Fernando 

28 º ANIVERSÁRIO
Cunha, comemora 38 anos 
de fundação realizando uma 
conferência com o Pr. Ricar-
do M. Brito, do projeto Luz 
para o Oriente.

Dias 14 e 15 de setembro, 
a Congregação Batista Boas 
Novas em Cândia SP, liderada 
pelo irmão Cláudio Passaglia, 

MISSÕES
realizou conferências missioná-
rias, tendo como preletor o Pr. 
Cleyton Maciel, da Igreja Bati sta 
Calvário de Ribeirão Preto SP.

De 15 a 17 de novembro 
a IBI de Serrana, liderada pelo 
Pr. Alexandre Oliveira, realiza 
o 7º Acampamento das Fa-

FAMÍLIA
mílias no Maanaím, em São 
Sebasti ão do Paraiso MG. O 
preletor é o Pr. Sean Lunday, 
de São Paulo SP.

De 25 a 27 de outubro, 
o TBM de Goiânia, liderado 
pelo Pr. Everton de Castro 
comemorou o 8º aniversá-

8 ANOS
rio realizando conferência 
e tendo como preletor o 
Pr. Sean Lunday, de São 
Paulo SP.

De 11 a 13 de outubro 
a Igreja Batista Boas Novas 
de Sales Oliveira, liderada 
pelo Pr. Lorival Pedroso, 

22º ANIVERSÁRIO
comemorou o 22º aniver-
sário em Conferência com 
o Pastor Émerson, de Or-
lândia SP.

No dia 18 de outubro pró-
ximo passado, a Igreja bati sta 
Bíblica Esperança em São Ma-

noel SP, realizou a ordenação 
pastoral do irmão Jeff erson 
Perez Vilas Boas Lipere.

ORDENAÇÃO

De 4 a 7 de novembro, a 
Editora Bati sta Regular realiza o 
Congresso EBR 2019 sob o tema, 
“Ensina-nos a Orar”. Os preleto-

res são os pastores Larry Rogier 
e Jenuan Lira. O local do evento 
é a Igreja bati sta esperança em 
Vila mariana, São Paulo SP.

EBR 2019

90 anos

Nos dias 21 e 22 de se-
tembro aconteceu o Encontro 
das Igrejas Bati stas Bíblicas do 
Piauí, Bahia e Goiás. O evento 
teve lugar na cidade de Luís 
Eduardo Magalhães BA, orga-
nizado pela Igreja Bati sta Bíblica 
de Luís Eduardo Magalhães BA 
sob a liderança do seu obrei-
ro, Odailton Leite de Souza e 
a esposa Ângela. O tema foi 
“Vida pra valer” e o preletor, 
pastor Ebenézer Rodrigues, da 
Primeira Igreja Bati sta Bíblica 
de Cidade Ademar, São Paulo 

SP. Esse encontro acontece 
sempre no segundo semestre 
de cada ano no mesmo lugar, 
tendo como objeti vo, promover 
a comunhão entre as Igrejas 
Bati stas Bíblicas da Região do 
Piauí, Bahia e Goiás. Parti cipa-
ram neste ano: Primeira Igreja 
Bati sta Bíblica de Avelino Lopes 
PI, Pr. José A. Marques; Segun-
da Igreja Bati sta Bíblica de Ave-
lino Lopes PI, Pr. António dos 
Santos; Igreja Bati sta Bíblica 
de Nova Holanda BA, obreiro 
João Neto e dona Judinea; Igre-

ja Bati sta Bíblica de Buriti rama 
BA, Pr. Eurípedes Antônio dos 
Santos; Igreja Bati sta Bíblica 
de Mansidão BA e Aroeiras 
BA Pastor José A. Marques e 
obreiros Ismael e Rute, mais  
José Carlos e Jucineide;  Igreja 
Bati sta Bíblica de Poço da Jure-
ma, Pr. Eurípedes Antônio dos 
Santos;  Igreja Bati sta Bíblica de 
Curimatá PI, Pr. Jacó Alves Dias; 
Igreja Bati sta Bíblica de Novo 
Gama GO, Pr. Geovan Bezerra 
dos Santos. No total, parti cipa-
ram creca de 15 pessoas. 

Piauí, Bahia e Goiás

Franca SP

Pr. John Harmon está vi-
vendo muitas experiências, 
desafi os e aprendizado nes-
se semestre. As viagens de 
São Paulo para Araçatuba 
conti nuam, pois ele precisa 
acompanhar de perto o anda-
mento do Seminário que con-
ta com 62 alunos.  As aulas 
são ministradas no sistema 
de módulos e a escola está 
planejando, para o próximo 
ano, aulas aos sábados, com 
módulos de treinamento de 
Líderes (CLA - Construindo Lí-
deres Aprovados). Um Gran-
de desafi o para a família, será 
a mudança para Araçatuba 
que acontecerá no mês de 
janeiro de 2020. Orem por 
toda a família: Pr. John, Léia 
e Guilherme.

John 
Harmon

A Igreja Batista 
Boa Vista, fundada 
pelo missionário Fillip 
Ronald Allen no dia 20 
de outubro de 1977, 
está completando 42 
de organização neste 
ano. Os irmãos estão 
comemorando nos dias 
26 (às 20 horas) e 27 
(às 19h30) de outu-
bro com uma série de 
conferências cujo tema 

42 Anos

O irmão Joel 
Rodrigues,  de 
Balneário Cam-
boriú SC, é o pre-
sidente da Igreja 
Batista Marana-
ta de Itajaí com 
seu templo em 
construção des-
de 2017 (FOTO). 
Joel assumiu a 
liderança desde 
abril quando o Pr. 

lhando intensamente para sair 
do aluguel e começar a realizar 
os cultos no prédio próprio da 
igreja. Orem, também, pelo 
trabalho nos dois centros de 
recuperação nas terças feiras 
em Piçarras pela manhã e nas 
quintas em Camboriú, abran-
gendo cerca de 80 internos.

Balneário Camboriú SC

Fábio teve que deixar o mi-
nistério ali, indo para Curiti ba 
para cuidar da sua mãe. Orem 
pelo trabalho com as crianças 
e de evangelização de surdos, 
tendo à frente as irmãs Renata, 
Marlene e Tânia. Joel reside 
em Balneário Camboriú que 
fi ca a 10 km de Itajaí. Traba-

será, “Resgatando o melhor 
modelo de evangelismo para 
igreja” no texto de Atos 8.29-
30. O pregador será o irmão 

Cláudio Passaglia, obreiro 
em Candia SP, congregação 
da Igreja Batista Boas Novas 
em Sales Oliveira SP.

Família Nunes mais os 3 pastores da IBIO
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Espaço
Final

Os missionários Pr. 
Antônio Teles e 
Jamillena A. Nery 

Teles tem um trabalho iti -
nerante dentro e fora do 
Brasil ministrando aulas 
de evangelismo em escolas, 
fazendo aconselhamento 
bíblico, ministrando cursos 
de formação de professores 
para berçário, jovens e ado-
lescentes, comparti lhando 
materiais didáti cos. 

Como parte do minis-
tério, cuidam de reparos e 
instalação elétrica e eletrô-
nicos e hidráulica de igrejas 
e de irmãos missionários, 
dão treinamentos em infor-
máti ca e uso das mídias e 
tecnologias modernas (no-
tebook, tablete, celulares). 
Também divulgam, projetos 
missionários de irmãos que 
se encontram no campo e 
precisam de apoio para o 
andamento dos mesmos.

Este ano eles passa-

ram por nove estados e 
visitaram 58 escolas, além 
de igrejas, pregando para 
um total de 5.520 pessoas 
entre crianças, adolescen-
te, jovens e adultos, mi-
nistrando treinamentos e 
percorrendo cerca de dez 
mil quilômetros. Foram, 
também, à Bolívia. 

O casal foi chamado 
para servir ao Senhor como 
missionários itinerantes, 
apoiando igrejas e missio-

nários no Brasil e em outros 
países. Eles moram e traba-
lham em um motor home 
(motor casa). 

São membros e envia-
dos da Igreja Bati sta Regu-
lar em Curió, Fortaleza CE, 
tendo como pastor, Iranlei-
de Alves Delfi no, conhecido 
por Pr. Doka. Contatos pe-
los telefones e watt s: (85) 
99993-2870 e 99617-9772; 
e-mail: teles_n@hotmail.
com.

Bacharel, pós-gra-
duado, mestre, 
doutorando e 

professor, são todos ter-
mos que podemos usar 

para descrever o 
jovem Thiago Sou-
za Moreira, um es-
tudioso da Palavra 
de Deus. Mas, para 
quem o conhece 
de perto, preferi-
ria a designação de 
pastor. Sim, Thiago 
é pastor por exce-
lência, trabalhan-
do com o rebanho 
de Deus na Igreja 
Batista Regular do 
Tremembé em São 

Igreja Acolhedora”. Parti n-
do da fi gura do estrangeiro, 
principalmente na parábo-
la do bom samaritano em 
Lucas 10.25-37, Thiago 
analisa, de forma singular, 
o trato com o estrangeiro 
desde o início da Igreja até 
os nossos dias. O livro de-
monstra a importância de 
amar e acolher o estran-
geiro como forma de ser 
cristão testemunhando da 
graça e aceitação de Deus. 
Veja divulgação na coluna 
“Dicas de Leitura”.

Thiago é casado com 
Celina Moreira e pai dos 
gêmeos Timóteo e Danie-
la (FOTO)

Dias 26 e 27 o TBI - 
Templo Bati sta de 
Indianópolis, São 

Paulo SP, liderado pelo Pr. 
Marcos Antonio da Silva re-
alizou sua Conferência Mis-
sionária anual sob o tema, 
“Os desafi os missionários 
para o nosso tempo”. 

Os preletores foram os 
pastores Carlos Alberto Mo-
raes, Coordenador de Mis-
sões e Presidente da AMI 
- Associação Missionária In-
ternacional, que pregou no 
sábado à noite e no domin-
go pela manhã. No sábado, 
após o culto missionário, foi 
realizado a festa das Nações 
com comidas tí picas de vá-

rias partes do mundo. Um 
precioso tempo de apren-
dizado e comunhão.

No domingo à noite o 
pregador foi o Dr. Derek O. 
Coleman Jr, dos EUA. 

Assim que termi-
nou o 21º Con-
gresso Inter-

nacional Sobre a Palavra 
Proféti ca (FOTO) realizado 
nos dias 23 a 26 de outu-
bro deste 2019, a Chamada 
da Meia Noite já anunciou 
data, tema e preletores 
para o 22º Congresso a ser 
realizado nos dias 21 a 24 
de outubro de 2020.

O tema anunciado é 
Oriente Médio – Qual é a 
relação com a Igreja e Isra-
el? Não existe região mais 
interessante e impactante 
na história do mundo do 
que o Oriente Médio. Foi 
ali que a nossa civilização 
começou a se desenvolver 
e que Deus buscou um povo 
exclusivo para si (Gn 12). 

Para realmente entender-
mos grande parte da Escri-
tura Sagrada, precisamos 
estudar o contexto e a cul-
tura da região, pois muitas 
expressões, acontecimen-
tos e personagens perdem 
completamente o senti do 
sem tal conhecimento. 
Além disso, ao longo de 
quase toda a duração da 
narrati va mundial, os ado-
radores do único Deus vive-
ram de forma prati camente 
exclusiva naquele território.

Ao mesmo tempo, 
quando pensamos no 
Oriente Médio, rapidamen-
te lembramos de uma zona 
em confl ito, com persegui-
ções a cristãos, refugiados, 
religiões em desavença e, 
mesmo assim, um aumento 

no número de conversões, 
de pessoas entregando 
suas vidas ao Criador. As 
nações ali presentes mobi-
lizam o mundo, e podemos 
observar como Deus vem 
movimentando as peças do 
seu tabuleiro celesti al para 
cumprir todas as promessas 
ainda futuras que envolvem 
a região. É impossível des-
prezar a importância do 
Oriente Médio, e é por isso 
que este será o tema do 22º 
Congresso Internacional So-
bre a Palavra Proféti ca. 

Pregarão, pela primeira 
vez no congresso, Erez So-
ref, Irmão Mehdi e Natha-
nael Winkler, juntamente 
com os já conhecidos e 
apreciados Meno Kalisher 
e Norbert Lieth.

No dia 21 de se-
tembro próximo 
passado, a União 

Feminina Missionária Uni-
das de Sião, da Igreja Ba-
ti sta Bíblica em Vila Rosa, 
São Bernardo do Campo 
SP, reuniu-se para realizar 
o trigésimo sexto encontro 
de mulheres, contando com 
a parti cipação de represen-
tantes de mais treze socie-
dades femininas, totalizan-
do creca de 200 mulheres 
presentes.  

No momento missio-

nário, um dos pontos altos 
do encontro, quando uma 
oferta é levantada para 
abençoar um projeto, des-
ta feita, os benefi ciários fo-
ram os missionários em São 
Tomé e Príncipe, na África, 
pastor Eliud Paraíso e sua 
esposa Sandra Paraíso.  

A palestra foi proferida 
pela irmã Lais Avena An-
drade, membro atuante 
na Igreja Bati sta Bíblica em 
Valparaíso, Santo André SP, 
que discorreu sobre o tema 
“A mulher que Deus quer 

que eu seja”. Todas as parti -
cipantes foram impactadas 
por Deus e, mais uma vez, 
o encontro alcançou seus 
objeti vos, sendo encerrado 
com um tempo de preciosa 
comunão com muitos co-
mes e bebes.

A equipe encerrou o 
evento com as palavras da 
presidente, irmã Dulcineia 
A. Rocha Perez, que já dei-
xou a data marcada para o 
próximo encontro que de-
verá acontecer no dia 19 de 
setembro de 2020. 

“A melhor água ungida é a lágrima do 
arrependimento”.
(Charles Spurgeon)

Evangelismo sobre rodas

Construindo uma Igreja 
Acolhedora

Festa das Nações no TBI

Paulo, capital.
Ele acaba de lançar, pela 

Editora Saber Criati vo (edi-
torasabercriati vo.com.br), 
o livro, “Construindo uma 

22º Congresso Internacional 
Sobre a Palavra Profética

Águas de Lindóia SP de 21 a 24 de outubro de 2020

Encontro reúne 200 mulheres em 
São Bernardo do Campo SP

Pr Marcos do TBI


