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Brasileiros vivendo em 
Portugal já são 151 mil, 
um aumento de 43%. 

Número representa recorde his-
tórico. Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras de Portugal reportou 
que um em cada quatro imigrantes 
no país são do Brasil.

O SEF - Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras de Portugal revelou, 
no dia 16 de janeiro de 2020, que 
o número de brasileiros com au-
torização para viver no país au-
mentou 43%, passando de 105.423 
em 2018 para 150.854 em 2019, a 

A MIBRAFÉ - Missão Bra-
sileira Bati sta da Fé, sob 
a presidência do Pr. Ri-

cardo Henrique G. Lima tem rea-
lizado, ao longo do ano de 2019, 
um trabalho sério para o desen-
volvimento da obra do Senhor, 
principalmente no Estado do 
Amazonas. Em Manaus, capital 
do estado, são 16 igrejas, todas 
com seus pastores em atividade, 

Olá, somos a famí-
lia Dinardi missio-
nários do Rocha 

Eterna Brasil, e gostaríamos 
de responder à pergunta do 
tí tulo desta matéria. Em Ju-
ízes 2.10 a palavra de Deus 
diz assim: “E foi também con-
gregada toda aquela geração 
a seus pais, e outra geração 
após ela se levantou, que não 
conhecia ao Senhor, nem tam-
pouco a obra que ele fi zera 
a Israel.”

Estou hoje no ministério 

Estamos vivendo a tran-
sição da segunda para a 
terceira década do tercei-

ro milênio da era cristã! Ao olharmos 
os acontecimentos das duas primei-
ras décadas do século 21 fi camos 
impressionados pelo que, bem pode 
ser o cumprimento de Daniel 12.4 
“Tu, porém, Daniel, encerra as pa-
lavras e sela o livro, até o tempo do 
fi m; muitos o esquadrinharão, e o 
saber se multi plicará”.

Voltando ao século passado, 
no dia 12 de agosto de 1981, a IBM 
lançava o primeiro computador 
voltado para o usuário fi nal, o PC 
5150. A parti r daquele momento 
qualquer pessoa poderia ter o seu 
computador pessoal. 

Mas, antes disso, em 1969, 
nos EUA surgiu a Arpanet, o pri-
meiro passo da Internet que ti nha 

Fundada ofi cialmente no 
dia 11 de setembro de 
1990. A AMI, Associa-

ção Missionária Independente, 
atualmente adotando, também, 
o nome fantasia de Associação 
Missionária Internacional, está 
completando em 2020 o trigési-
mo aniversário. São três décadas 
de muitas histórias para serem 
narradas para a glória do Senhor.

Na verdade, a história da AMI 
começou um pouco antes, em uma 
consulta realizada em Campo Gran-
de MS nos dias 24 e 25 de março 

Esta é a Família Oliveira, missionários em Machali, Chile. Aqui 
eles estão no aeroporto de Santi ago, Chile, recepcionando 
a chegada do João Marcos que esteve na China por 6 meses 

em intercâmbio universitário. Da esquerda para a direita: Pr. Valtair, 
Josué (21), Joel (18), João Marcos (23) 3 Raquel. Página 4. 

Aconteceu na Igreja Bati s-
ta Salém, liderada pelo 
Pr. Humberto Vieira no 

fi nal de 2019, a ordenação pastoral 
do irmão Orlando Sampaio que 
está na liderança da congregação 
de Salém em Pojuca, cerca de 100 
km de Salvador. Nas fotos, momen-
to da imposição de mãos pelos 
pastores presentes e Pr. Humber-
to entregando a Bíblia. Página 7.

Chegou a vez do Tem-
plo Bati sta Boas Novas 
em São Carlos, sob a 

liderança do missionário Pr. Fer-
nando César Marti ns hospedar o 
encontro de mulheres. Este ano o 
encontro será realizado no dia 23 
de maio a parti r das 8 horas da 
manhã sob a coordenação da irmã 
Milena, esposa do pastor Fernan-
do e uma equipe bem organizada 
de senhoras e moças da igreja.

O tema escolhido para este 
ano é “Coração, um ilustre desco-
nhecido”, baseado em Provérbios 
4.23. A palestrante será a irmã Dul-
cilea Sant’Anna, da Igreja Bati sta 
da Família em Higienópolis, São 
Paulo SP.

Portugal é um campo aberto 
para as missões brasileiras

maior cifra da história. No terceiro 
ano de aumento da comunidade 
tupiniquim em Portugal, após um 
período de queda entre 2011 e 
2016, o SEF atribuiu mais de um 
terço das novas autorizações de 
residência a cidadãos brasileiros.

mais seis igrejas e cinco congre-
gações no interior do Estado. 

O momento marcante em 
2019, foi o evento em comemo-
ração pelos 57 anos de Organiza-
ção da MIBRAFÉ, com a realiza-
ção do Culto de Ações de Graças 
no sábado, dia 11 de maio, nas 
dependências da IB em Dom 
Pedro, com a homenagem aos 
anciãos e anciãs que congregam 
em Igrejas Batistas da Fé. Para 
marcar, foi entregue um Certi-
ficado com a seguinte frase: “A 
Missão Brasileira Batista da Fé, 
tem a honra de homenagear ao 
amado (a) irmão (a) pelos anos 
de dedicação na obra do Senhor 
em uma Igreja Batista da Fé - 
MIBRAFÉ”.

Conti nua na página 03

MIBRAFÉ - “A união produz 
o resultado esperado”

ministério de Construção de Cará-
ter do Rocha Eterna Brasil.

Eu e minha esposa Natália so-
mos missionários do Rocha Eterna 
Brasil (REB), e somos educadores 
atuando diariamente nas escolas 
privadas. Nosso desejo em 2020 é 
servir ao Senhor em tempo inte-
gral no ministério (REB). Por favor, 
orem pelo ministério nas escolas e 
pela nossa família. Somos enviados 
pela Igreja Bati sta Independente 
de Parque São Sebasti ão em Ri-
beirão Preto SP, sob a liderança 
do Pr. Mário D. Baio.

Contatos: Site: www.rocha-
eterna.org/rodolfo; E-mail: rdi-
nardi@roapm.net; Celular: (16) 
98856-9011

“Se abrimos as portas das es-
colas para o evangelho, fechare-
mos os portões das prisões.”

Qual será o futuro das 
nossas crianças?

Pr. Rodolfo Dinardi

2020 a 2030 - Será que estamos iniciando a contagem 
regressiva para o � nal da dispensação da Graça?

como função interli-
gar laboratórios de 
pesquisa. Naquele 
ano, um professor 
da Universidade da 
Califórnia passou 
para um amigo em 
Stanford o primeiro 
e-mail da história. 

Na década de 
1990, a Internet, 
como a conhece-
mos hoje, chegava 
às mãos das pessoas 
e através do World 
Wide Web (www), 
o mundo tornava-se conectado. 
A parti r dali o saber tem se multi -
plicado e, do meu ponto de vista, o 
cumprimento literal do que Daniel 
disse: “...o saber se multi plicará”.

Pela óti ca da geopolíti ca atu-

al, o mundo fi cou pequeno com as 
drásti cas mudanças que estão ocor-
rendo. Enquanto os EUA perdem 
força, China e Rússia se fortalecem, 
mas nenhum dos três consegue as-
sumir o controle. No plano religio-

“Eu, pois, ouvi, mas não entendi; por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fi m destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras 
estão fechadas e seladas até ao tempo do fi m. Muitos serão purifi cados, e embranquecidos, e provados; mas os ímpios procederão impiamente, 

e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão”. (Daniel 12. 8-10)

so, os muçulmanos crescem em 
toda a Europa e, segundo previsões 
realistas, em breve tomarão conta 
da maioria dos países do velho con-
ti nente, como já acontece na Ásia 
e África. Conti nua na página 03

Em 2020, a AMI comemora 30 anos
de 1989, a convite dos pastores 
Carlos Alberto Moraes, de Bata-
tais e Fridolin Janzen, de Campo 
Grande MS. Daquela consulta que 
reuniu duas dezenas de pastores 
e missionários de  vários estados 
brasileiros, representando diversas 
igrejas bati stas, foi apresentado um 
estatuto e um projeto para ser es-
tudado por várias comissões para 
posterior aprovação e organização 
da agência missionária.

Assim, durante o Congresso Ba-
ti sta Fundamentalista realizado dez 
meses mais tarde, nos dias 22 a 26 de 

janeiro de 1990, em Dourados MS, a 
missão foi organizada. Eleita a primei-
ra diretoria, com a incumbência de 
fazer os devidos acertos no estatuto, 
a AMI foi registrada em cartório no 
dia 11 de setembro de 1990. 

Neste ano, nos dias 14 a 17 
de outubro, na cidade de Ribeirão 

Preto SP, a AMI estará realizando 
uma conferência comemorati va 
dos seus 30 anos e, a cada edição, 
o Jornal de Apoio estará publican-
do histórias da sua história. Re-
serve esta data para celebrar esse 
momento tão importante para a 
obra missionária.

Família Oliveira no Chile 24º Encontro de Mulheres Cristãs

O local do evento será o Villà-
gio Alvorada, na Rodovia Washin-
gton Luís, Km 225, São Carlos, CEP 
13560-180. Digite Villàgio Alvorada, 
São Carlos no Google e conheça as 
instalações através de fotos e víde-
os de eventos realizado no local.

Dulcilea Sant´Anna

Ordenação 
pastoral em 
Salvador BA

Pr. Ricardo

porque esse versículo quebrou o 
meu coração ao saber que aquela 
geração não conhecia a Deus. Hoje, 
o futuro dessa nova geração está 
prestes a se repeti r na história. Por 
isso, queremos implantar o projeto 
nas escolas da sua cidade para que 
as crianças possam ouvir sobre o 
caminho, a verdade e a vida atra-
vés do Caráter de Cristo.

Dirijo-me aos pastores para 
dizer-lhes que eu e minha esposa 
gostaríamos de conhecê-los pesso-
almente, bem como às igrejas que 
pastoreiam a fi m de apresentar-
lhes o trabalho que pode ser feito 
nas escolas públicas e privadas. 
Trata-se de um trabalho pioneiro 
no Brasil que envolve o pastor e a 
igreja local, com o objeti vo de en-
sinar aos líderes do amanhã, bom 
caráter, moral e éti ca por meio do 

Pr. Rodolfo e Natália
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e Opinião
Nunca se explique. Para seus amigos, não é preciso se 
explicar. Para seus inimigos, é inútil se explicar.” 
(Rubem Alves)

• Editorial | Carlos A. Moraes

Esti mati vas da ONU 
dão conta de que 
nascem, aproximada-

mente 180 pessoas por minuto, 
e morrem 102. Todos os que 
nascem estão perdidos e preci-
sam ser alcançados. E dos que 
morrem, mais da metade não 
foram alcançados com a mensa-
gem do evangelho. Algumas 
esti mati vas feitas por enti dades 
missionárias evangélicas de vá-
rios países mostram que dos 2,5 
bilhões de pessoas que nunca 
ouviram o evangelho, cerca de 
70 mil morrem diariamente.

A seara conti nua grande 
e poucos os trabalhadores! O 
mundo está dividido em 196 
países com um total de 16 mil 
povos (etnias). Destes, 7 mil 
são povos não alcançados, 
ou seja, tem menos de 2% de 
cristão evangélicos. São quase 
3 bilhões de pessoas não alcan-
çadas, das quais, 95%, vive na 
Janela 10/40, onde há grandes 
difi culdades para realização do 
trabalho missionário. Atual-
mente, menos de 3% da força 
missionária mundial trabalha 
entre povos não alcançados.

Enquanto isso, vemos abre-
viar o dia e hora da volta de 
Cristo e boa parte dos cristãos 
ocupados apenas com a própria 
vida e as igrejas construindo e 
reformando prédios que sugam 
a maior parte dos recursos que 
deveriam estar sendo investi dos 
no sustento daqueles que vão 
ao campo missionário.

Um dia estaremos pre-
senciando o julgamento do 
Grande Trono Branco conforme 
relatado em Apocalipse 20. 11-
15 - “11. E vi um grande trono 
branco, e o que estava assenta-
do sobre ele, de cuja presença 
fugiu a terra e o céu; e não se 
achou lugar para eles. 12. E vi 
os mortos, grandes e pequenos, 
que estavam diante de Deus, e 
abriram-se os livros; e abriu-se 
outro livro, que é o da vida. E 
os mortos foram julgados pelas 
coisas que estavam escritas nos 
livros, segundo as suas obras. 
13. E deu o mar os mortos que 
nele havia; e a morte e o inferno 
deram os mortos que neles 
havia; e foram julgados cada 
um segundo as suas obras. 14 E 
a morte e o inferno foram lan-
çados no lago de fogo. Esta é a 
segunda morte. 15 E aquele que 
não foi achado escrito no livro 
da vida foi lançado no lago de 
fogo”. Nem imagino qual será o 
meu senti mento diante da visão 
de tal julgamento.

Dentre essa multi dão 
de condenados certamente 
reconheceremos alguns que 
estavam sob nosso alcance. 

Quem serão eles? Você já pen-
sou nisso? Serão pessoas da sua 
família? Serão amigos, colegas 
de escola, de trabalho, vizinhos? 
Tudo indica que os reconhe-
ceremos e também seremos 
reconhecidos por eles, e deverá 
haver muitas lágrimas, pois elas 
só deixarão de existi r a parti r de 
Apocalipse 21.4. 

É bom lembrar, também, 
do que foi dito pelo Senhor 
através do profeta Ezequiel. Foi 
na Anti ga Aliança, em rela-
ção a Israel, mas se aplica a 
todos os tempos:  “17. Filho do 
homem: Eu te dei por atalaia 
sobre a casa de Israel; e tu da 
minha boca ouvirás a palavra 
e avisá-los-ás da minha parte. 
18. Quando eu disser ao ímpio: 
Certamente morrerás; e tu não 
o avisares, nem falares para 
avisar o ímpio acerca do seu 
mau caminho, para salvar a sua 
vida, aquele ímpio morrerá na 
sua iniquidade, mas o seu san-
gue, da tua mão o requererei. 
19. Mas, se avisares ao ímpio, e 
ele não se converter da sua im-
piedade e do seu mau caminho, 
ele morrerá na sua iniquidade, 
mas tu livraste a tua alma”. (Ez 
3.17-19).

É contraditório, para não 
dizer hipócrita, manter a or-
todoxia doutrinária discursiva 
e não pregar as boas novas 
aos perdidos que estão perto 
(evangelizando) e aos que estão 
longe (fazendo missões). É ser 
como os fariseus que, segundo 
Jesus, não entravam e nem dei-
xavam que outros entrassem. É 
inaceitável que alguém diga que 
ama a Deus sem amar as pes-
soas perdidas que caminham a 
passos largos para a perdição 
eterna. Você senti rá o apelo de 
Deus para missões quando for 
capaz de se interessar pelas 
pessoas sem Cristo, ver o drama 
que elas vivem não tendo certe-
za de salvação.

A triste realidade é a consta-
tação de que 95% dos cristãos 
nunca levaram ninguém a 
Cristo. Você está nesse grupo? 
Se você tem certeza do céu e da 
realidade do inferno e mesmo 
assim não fala de Cristo, algo 
está muito errado!

Você está evangelizando? 
Vamos falar mais de Jesus e do 
que Ele fez por nós ao morrer 
e ressuscitar. Dê Bíblias de pre-
sente. Distribua folhetos. Poste 
a mensagem de salvação aos 
seus conhecidos. Aproveite cada 
oportunidade para evangelizar. 
Cumpra seu papel de embaixador. 
Tome a decisão de ser um atalaia, 
um arauto a proclamar que Jesus 
ainda está salvando e acima de 
tudo que Ele está voltando!

Até os meados dos anos sessenta, a sociedade norte-americana 
acreditava que os pais, a igreja e a escola eram os maiores res-
ponsáveis pela formação moral e cívica de suas crianças. O Brasil 

conseguiu segurar esta onda até a Abertura Políti ca de 1986. Desde então, 
a cultura ocidental, através da políti ca, optou pela transformação radical da 
coleti vidade ao invés dos indivíduos que compõem aquela sociedade. Daí a 
importância que se prega às mudanças climáti cas, ao sistema socioeconô-
mico dos países capitalistas e à supremacia branca versus as desvantagens 
de pessoas de outra cor. Ao invés de responsabilizar o indivíduo por suas 
escolhas, os políti cos progressistas culpam os valores judeu-cristãos, os 
ricos e os anglo-saxônicos pela desigualdade social que existe no mundo. 

Jordan Peterson, psicólogo clínico canadense, ensina que pessoas que 
não conseguem manter a sua própria casa em ordem são um perigo ten-
tando reorganizar este mundo.  Para ele, o sistema políti co deveria focar na 
transformação do indivíduo, através de valores tradicionais e éti cos, ao invés 
de defender a transformação em massa de um país, de um conti nente ou do 
mundo. Responsabilidade coleti va jamais deveria ocupar a importância da 
responsabilidade individual. Que direito tem um alcoólatra, um viciado em 
drogas, um cleptomaníaco de modifi car a nossa cultura quando ele ou ela não 
consegue controlar a si mesmo? Peterson acredita que muitas pessoas que 
se posam como transformadoras sociais estão, na verdade, usando causas 
moralmente suspeitas para tamparem os seus próprios fracassos.  Existe 
uma guerra políti ca no mundo entre responsabilidade global e individual da 
qual a Igreja não tem como se esconder. De que lado você está? 

A Palavra de Deus ensina que a saúde de qualquer povo ou nação de-
pende do desenvolvimento moral de cada indivíduo. Cada um de nós precisa 
lutar contra os seus próprios impulsos pecaminosos e escolher o caminho 
certo. Em sociedades opressivas como o comunismo, islamismo e fascismo, 
de fato, as pessoas estão buscando por uma transformação coleti va, mas 
em países democratas, como o Brasil, o cidadão deveria se preocupar com a 
sua própria moralidade e não com a moralidade de outros. Os progressistas, 

no entanto, não acreditam que o problema esteja 
no homem, mas na humanidade e, por isso, eles 
lutam para mudar radicalmente uma sociedade.  
Eles combatem pseudomovimentos que, na maio-

Depende. Para uma mãe em gestação pode durar até 42 semanas. 
Para Abraão a espera do fi lho da promessa durou 25 anos. Durou 
mais de 100 anos para Noé ver a arca construída e durou 40 

anos a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Por mais de 20 anos o 
apóstolo Paulo, durante seu ministério, foi perseguido, torturado, açoitado, 
apedrejado, aprisionado, sofreu naufrágio e foi abandonado, mas perseverou.

Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma pronti dão até o 
fi m, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês 
não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da 
paciência, recebem a herança prometi da (Hebreus 6.11,12)

O relógio de Deus não atrasa, nem adianta, está sempre na hora certa. Às 
vezes o desânimo vem, a espera parece longa demais e as forças começam 
a diminuir.  O olhar já não enxerga tão longe e a fé parece fraquejar. Mas se 
na escola de Deus a vitória, a nota esperada, o resultado aguardado só vem 
após a prova fi nal, o que devemos fazer enquanto esperamos? Aprender que 
a verdadeira vitória só conseguimos no processo de espera. É justamente 
a espera que produz em nós resultados. Na vida cristã ninguém vence uma 
luta no primeiro round.

Quando as provas chegam, achamos que todas as nossas orações têm 
que ser respondidas instantaneamente e que tudo deve ser resolvido ra-
pidamente. E como na maioria das vezes as coisas não acontecem assim, 
acabamos por desanimar. Precisamos aprender a esperar, pois a espera 
produzirá preciosos frutos se a aceitarmos.

Não podemos deixar de crer que a intervenção do Senhor pode acon-
tecer de imediato.  Mas, não temos certeza de que isto sempre será assim. 
Há momentos de espera, e neles Deus não agirá apenas nas circunstâncias, 
mas principalmente nos nossos valores.

A fé e a paciência caminham de mãos dadas e nos levam a ver que a 

espera faz parte do processo de intervenção 
divina em nossas vidas. “E assim, depois de 
esperar com paciência, obteve Abraão a pro-
messa” Hebreus 6.15. É preciso esperar, pois 
é na espera que Deus molda o nosso caráter.

Às vezes, no entanto, a espera não envolve 

Literalmente a PIBB de Conquista (BA) nasceu das Escrituras! Uma 
Bíblia iniciou esta agência celesti al! Organizada em 4 de fevereiro 
de 1900, são 120 anos em Deus fazendo proezas (Sl 60:12). Im-

possível elencá-las. Vai apenas o focus do histórico:
A Conversão de Tertuliano da Silva Gusmão e família. Foi a primeira 

proeza do Espírito à trajetória do Evangelho em Conquista. Este próspero 
fazendeiro se rendeu a Cristo lendo a Bíblia. Um evangelista, a quem Tertu-
liano livrara da ira dos perseguidores, ofertou-lhe agradecido um exemplar 
da Bíblia. Transformado, Tertuliano reunia a família para ouvirem as Escri-
turas. Resultado: conversão da família e vizinhança. E assim, numa rústi ca 
casa de adobe, nasceu a igreja! A Bíblia, que começou esta história, hoje 
está defi niti vamente na Igreja. É um exemplar de 1884! Uma preciosíssima 
doação dos descendentes do fazendeiro.

 A segunda proeza foi a Inauguração de um Templo em 1905. Tempo de 
perseguições. Uma pedra ati rada pela turba enfurecida levou a óbito a esposa 
do pastor! Os crentes não se inti midaram, resisti ram fi rmes e, em 1928, inau-
guraram o terceiro templo na praça Dois de julho, atual Caixeiros Viajantes. 
Quanto maior a perseguição, mais o Evangelho avançava na cidade e povoados.  

A terceira proeza veio no fi nal da década de 50: O terceiro templo foi 
demolido para dar lugar ao templo atual, inaugurado em 1966 no minis-
tério do Pr. Gérson Rocha. Pela fé contra a esperança, foi o verso norte da 
construção. A obra deu à luz ao livro O Romance de Uma Construção - um 
desafi o a pastores e rebanhos. À época da inauguração chegou a ser con-
siderado o maior templo da América Lati na. Porém muito maior que isso 
foram as experiências acontecidas durante a obra: milagres de conversões, 
reconciliações e muitas vidas atendendo ao quem há de ir por nós? Tanto 
para ministério como à obra missionária! Que bênção!

 A quarta proeza: A Visão Missionária da igreja. O despertamento citado 
acima gerou a visão missionária no imo da igreja! E é preservada até hoje pelo 
ministério atual - Pr. Vitor Ferreira e Silva. Uma Igreja que respira Missões sempre 
estará no assunto de Deus e, como tal, sempre terá Deus no assunto da Igreja.

Missões é de uma seriedade doutrinária tão 
grande que o sábio adverte: “Sem missões o povo se 
corrompe” (Pv 29:18). Ora, o povo corrompido logo 
será atraído às “reuniões solenes” que Deus tanto 
abomina (Is.1:13). Missões é assunto de igreja viva!

 A quinta proeza é a preservação dos limites 
anti gos. Como acontece com as igrejas fi éis, também 
temos lutas! Mas creio que, unidas num grande Coro, 

Você está 
evangelizando?

Com dados da ONU e da Global Fronti er Missions (www.gogfm.org)

Responsabilidade global ou individual?

ria das vezes, não fazem parte do dia a dia das pessoas tais como sexismo, 
racismo, xenofobia e homofobia, mas que se tornaram as principais bandeiras 
de seus discursos para se ganhar uma eleição.  

A políti ca tem sido o meio principal através do qual os progressistas 
estão tentando consertar os “erros” ou abolir os costumes que eles não 
gostam de ver em uma sociedade judeu-cristã. Os conservadores acredi-
tam que uma nação só pode ser mudada uma pessoa de cada vez e, assim 
mesmo, através da formação de um caráter moral. Mas os progressistas não 
suportam os ensinamentos tradicionais e usam até mesmo uma revolução 
para se verem livres do jugo do cristi anismo: “Rompamos as suas ataduras, 
e sacudamos de nós as suas cordas” (Salmo 2:3). Barack Obama, alguns 
dias antes de assumir a presidência dos Estados Unidos, disse para uma 
plateia de apaixonados: “Nós estamos há cinco dias para darmos início a 
uma profunda transformação dentro da sociedade norte-americana”. Por 
que transformar “profundamente” uma sociedade que não é “profunda-
mente” ruim e que ao longo dos anos tem sido o pêndulo entre o bem o 
mal neste mundo? 

Os Estados Unidos bem como o Brasil precisam ser melhorados, mas 
jamais transformados profundamente sob o risco de dar ao Estado pleno 
poder sobre os seus cidadãos como o que já acontece em países comunistas 
e islâmicos. Há mais de 30 anos, o sistema público de educação visava a 
formação de caráter de seus alunos. Hoje, o mesmo sistema é usado para 
mudar a nossa sociedade. Se alunos estão agredindo professores, as notas 
de ENEM são as piores possíveis e as escolas se tornaram celeiro de maconha 
é justamente por falta de caráter desde cedo na vida de nossas crianças. 
Cuidado com a políti ca dos movimentos sociais. Mudança? Só se for para 
melhorar o caráter do indivíduo.   

Selma AgnesiniQuanto dura a espera?

somente a nossa dimensão pessoal. No caso de Moisés, os seus oitenta 
anos de preparação não foram apenas em função do tempo de Deus em 
sua vida, mas também de outros fatores envolvidos na própria história. 
“Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o 
meu clamor” Salmos 40.1

Então, não pare de crer no que Deus pode e quer fazer em sua vida, na vida 
de seus fi lhos, no seu emprego, na sua igreja! Se nada acontecer imediatamente 
após a sua oração, persevere em buscar ao Senhor e creia que Ele agirá. Espere 
n’Ele até que você receba a sua resposta, e, quando tudo terminar, você verá 
que não somente passou pela tribulação, mas tornou-se mais que vencedor.

Aconteça o que acontecer, saiba que Deus é soberano sobre todas 
as coisas, ao ponto de fazer com que você seja benefi ciado em qualquer 
situação, e, se você não ti rar os olhos d’Ele, nada poderá afastá-lo do Seu 
amor e cuidado.

Podemos esperar em Deus porque: Ele é o Senhor Todo Poderoso “Pois 
quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus?” Salmo 
18:31), Ele é fi el “se somos infi éis, ele permanece fi el, pois não pode negar-
se a si mesmo” (2 Tm. 2.13), Ele nos ama e cuida de nós. “Lancem sobre 
ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês” (1 Pedro 5.7) 
“Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.” (1 João 4.8)

Não importa o tempo de espera, o que importa é esperar, pois somos 
fi lhos amados de Deus.

Pr José Infante  Jr120 Anos!

podemos cantar o hino (454 CC) que diz: “Temos por lutas passado, umas 
temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os seus servos fi éis...” Amém?

A preservação de limites anti gos é uma luta ferrenha nestes tempos 
de desprezo a preceitos! É o tempo predito de “muitos cristãos e poucos 
discípulos; muita religiosidade e pouca obediência”. É hora dos fi éis atalaias 
bradarem por um avivamento pré arrebatamento! Exortar o povo à preser-
vação da sã doutrina e a excelência da verdade de que, “para andar com 
Jesus, é preciso morrer com Ele”! Assim são produzidos os santos de Cristo!

Num tempo de tantas novidades litúrgicas e escândalos “cabeludos”, 
nos fi rmamos na contramão do mundo preservando a Ordem de Culto 
neotestamentário: O IDE (lembrando que é assunto do Céu); A VIDA CHEIA 
DO ESPÍRITO (lembrando o culti vo da Oração e da Palavra) e A VOLTA DE 
JESUS (lembrando do nosso encontro com Cristo nos ares)!

Este tripé bíblico apregoado pelos apóstolos e defendido pelos irmãos 
primiti vos, produzem cultos solenes, alegres, edifi cantes, consoladores e 
cheios de desafi os; cultos adornados pela música de Deus (1 Cr 16.42)!

Sim, 120 anos! Nossa história, tal qual a de outras greis fi éis, pode ser 
resumida em dois versos bíblicos: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: 
É-me dado todo o poder no céu e na terra… Em Deus faremos proezas (Mt 
28.18; Sl 60.12).

Proezas aconteceram, acontecem e sempre acontecerão às igrejas 
vivas - que “saem na força e no poder de Jesus Cristo” – ontem, hoje e até 
que Ele volte! Amém!
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Ao todo, há 580 mil imigran-
tes na nação, e um em cada 
quatro são do Brasil. Outros 

países que ocupam os lugares seguin-
tes no pódio da imigração, em cifras 
mais moderadas, são Cabo Verde, com 
37.393, Reino Unido, 34.340, Romênia, 
31.056, e Ucrânia, 29.671.

Esse relatório foi fornecido ao 
jornal português Público, e embora 

Em 2019 a MIBRAFÉ, atra-
vés de seu Departamen-
to de Eventos, no mês de 

abril realizou o Concílio de organiza-
ção da Congregação Bati sta Vale de 
Benção, que na ocasião completava 
mais um ano de existência, e foi or-
ganizada como Igreja Bati sta Adonai. 

No dia 6 de julho de 2019, a 
MIBRAFÉ, realizou a Consagração 
e posse do irmão Samuel Santos 
ao Santo Ministério Pastoral nas 
dependências da Igreja Bati sta Sião 
no Município de Manacapuru-AM. 

A mensagem no culto foi prega-
da pelo Pr. Ricardo Henrique, da Igre-
ja Bati sta Perseverança, com desafi os 
apresentados pelo Pr. Enedson Lima, 

Nas questões éticas, a 
verdade se dilui na pós-
verdade e as fake news, 

desinformam, ofi cialmente, cedendo 
espaço para a fl uidez nas relações 
insti tucionais e contribuindo para o 
caos que gera o tremendo vácuo de 
liderança. Enquanto isso, as nações 
elegem pessoas controlados pelos 
governantes invisíveis, e o mundo 
fi ca cada dia mais preparado para 
um líder forte que traga a paz tão 
sonhada por todos. O cenário asse-
melha-se a um tabuleiro de xadrez, 
onde cada peça mexida aponta para 
o fi m do jogo com as bases do que 
está descrito em Apocalipse 13.1-18.

O apóstolo João mostra que o 
mundo está sob a infl uência do ma-
ligno (1 Jo 5.19). Jesus se refere ao 
diabo como “o principe dêste mun-
do” (Jo 14.30). Paulo diz que o inimi-
go é o “príncipe das potestades do 
ar” (Ef 2.2). Caminhamos para o que 
parecerá mudança para melhor, mas 
que na verdade será o momento fi nal 
da história, revelando aquilo que era 
mistério - o mistério da iniquidade 
(2 Ts 2.8-9). A infl uência políti ca do 
anti cristo terá alcance mundial: “E 
foi-lhe dada autoridde sôbre toda a 
tribo, língua e nação” (Ap 13.7). Há 
informações de que a ONU, através 
de uma Comissão Especial já concluiu 
que “um governo mundial com pode-
res executi vos consti tui a única solu-
ção para fazer face às crises globais.”

No apagar das luzes de 2019, o 
Papa Francisco exigiu a criação de 
um “governo mundial” para “sal-
var a humanidade”. A publicação 
da sua fala aconteceu no dia 15 de 
dezembro de 2019. Ele pediu uma 
“autoridade políti ca” não eleita na 
tentati va de “salvar a humanidade” 
das “mudanças climáti cas”.  A parte 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO

As inscrições já estão aber-
tas e o investi mento por 
pessoa é de R$ 85,00. A 

inscrição só será efeti vada após um 
depósito de, no mínimo, R$ 20,00 
de cada parti cipante. Ao realizar de-
pósitos, é necessário enviar foto do 
comprovante bancário pelo What-
sApp (16) 99165-7935 e os nomes 

A parábola do Credor Incompassivo, 
surgiu da pergunta de Pedro: “Até 
quando devo perdoar, até 7 vezes? 

” Conforme Jesus: Até 70 vezes 7.  Eu chamo 
essa parábola de “O favorecido mal-agradeci-
do. ” O perdão recebido deve ser transmiti do 
ao próximo. Não há limites para perdoarmos 

Quem não perdoa, 
não merece perdão!

as pessoas assim como a dívida que tí nhamos com Deus era ilimitada. 
Não dá para imaginar um mundo sem o perdão ensinado por Jesus, 
não dá para entender um cristão quando diz, “não perdoo tal pessoa. ” 

A história: 
Certo rei chamou seus servos devedores para um acerto de contas. 

Entre eles, um devia uma quanti a impagável. Caso não pagasse, ele e a 
família seriam vendidos no mercado de escravos. O camarada pediu mise-
ricórdia, dilatação do prazo, implorou, implorou... Movido de compaixão 
o rei o perdoou e o liberou.  Mal retornou para casa, encontrou um com-
panheiro que o devia uma pequena dívida. Avançou e o sufocou, exigindo 
que pagasse a dívida...  Seu companheiro também suplicou, implorou... O 
servo do rei mandou-o para a prisão. Algumas pessoas assisti ram a cena e 
contaram-na ao rei...  O rei o chamou para nova audiência, repreendeu-o 
e o casti gou: “Servo mau e perverso, eu não te perdoei uma fortuna? Por 
que você não usou de misericórdia para com o seu próximo? Agora você 
será entregue aos torturadores até que me pagues tudo que me deves. 
” Jesus conclui a parábola: “Assim também fará meu Pai celesti al a vocês 
se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. ” 

Jesus fez uso de uma hipérbole ao falar sobre a dívida desse homem. 
Dez mil talentos era uma dívida assustadora. Um talento ti nha 25 a 30kg 
de ouro. Trata-se, portanto, de trezentos e cinquenta mil quilos. Seria 
equivalente a 12 carretas de moedas de ouro.  Ninguém podia dever tanto 
naquele tempo, nem hoje. Naquela época, o salário de um trabalhador 
era um denário por dia. Para um indivíduo ganhar essa vultosa quanti a, 
ganhando esse salário, precisaria trabalhar cento e cinquenta mil anos. 
Por que Jesus usou essa cifra exagerada? Para mostrar o tamanho da 
nossa dívida com Deus. É uma dívida impagável!

Talvez Jesus ti vesse em mente os governadores de províncias que 
ti nham o dever de cobrar os impostos reais e repassar o valor arrecadado 
ao rei. Isso pode explicar o tamanho da dívida do servo incompassivo. Se 
era para pagar e o rei perdoou é como se o favorecido ti vesse ganhado um 
tesouro de amor, de riqueza.  Dívida cancelada. Simbolicamente falando, 
ganhou perdão, aceitação, dignidade, consciência tranquila. Era para sair 
dali pulando de alegria.

Da mesma forma, nada poderíamos fazer para pagar a nossa dívida. 
A nossa única garanti a para o ingresso no céu foi o sacrifí cio de Jesus 
na cruz. Somos seres falidos espiritual e moralmente. Ainda que conse-
guíssemos evitar muitos pecados grosseiros, uma só desobediência nos 
mandaria para o inferno. 

A fé tem essa relação verti cal, o rei na parábola signifi ca Deus, e o 
servo devedor nos representa...   Todas as pessoas deste planeta devem 
a Deus. Se ele nos chamar para acertar as contas, ninguém fi cará de 
fora. Pior ainda é saber que não temos como pagar nossa dívida. Ela é 
grandiosa demais.

O perdão é um tema forte do cristi anismo. Sem o perdão, seria 
impossível manter relacionamentos saudáveis, e sem perdão, quão de-
sagradável seria viver. É fato: decepcionamos e outros nos decepcionam. 
Há pessoas que roubam a nossa alegria. Sofremos mais por causa das 
pessoas do que pelas circunstâncias adversas. 

Os perdoados devem perdoar. Os que receberam graça, devem ser 
canais da misericórdia. Os perdoados perdoam. O rei fi cou irado com o 
servo perdoado que se recusou a perdoar o seu conservo. Nunca teremos 
justi fi cavas para não perdoar, pois devemos perdoar assim como Deus 
em Cristo nos perdoou.

Uma grande dívida nos foi quitada.... Esse homem não entendeu o 
ocorrido com ele. Fez uma grande encenação, foi perdoado, mas não 
absorveu o que aconteceu. A impressão é que ele terá que pagar ao rei, 
pois sai e a primeira coisa que faz foi cobrar. Ao invés de agradecer, ele 
passa a cobrar, ao invés de celebrar sua liberdade, ele sai para prender 
quem o deve.

A mesma ati tude pode acontecer conosco. Pedimos perdão ao Rei, 
saímos do culto e temos a mentalidade mesquinha de tratar o outro 
com julgamento, com exigência. Não toleramos os pecados dos outros, 
rotulamos, condenamos...  Cobramos posturas, atenção. E se alguém nos 
esquece, não nos considera, já abrimos uma conta de débitos...

Esquecemos o grande tesouro que recebemos e nos preocupamos com 
mesquinharias. Tornamo-nos cobradores dos nossos amigos, conhecidos, 
pai ou mãe...  Cortamos relacionamentos, nos distanciamos, deletamos, 
bloqueamos...  Encarceramos a pessoa, nos isolamos dela...

Quem não perdoa adoece fí sica, emocional e espiritualmente. O 
servo perdoado que não perdoou foi entregue aos fl ageladores. Reter 
perdão é viver numa masmorra. É ser atormentado pelo açoite da culpa. 
É alimentar-se da amargura. É envenenar o coração. Quem não perdoa 
não tem paz. Quem não perdoa não pode orar nem ofertar. Quem não 
perdoa não pode ser perdoado.

2020 a 2030 - Será que estamos iniciando a contagem 
regressiva para o � nal da dispensação da Graça?

mais perturbadora de seus comen-
tários é o apelo para uma nova au-
toridade políti ca global [uma NWO 
- Nova Ordem Mundial].  Seu apelo 
ecoou o de seu antecessor, o Papa 
Bento XVI, que em uma encíclica de 
2009 propôs uma espécie de criação 
de uma super-ONU para lidar com os 
problemas e injusti ças econômicas 
do mundo. Os líderes mundiais de 
uma coleção diversifi cada de comu-
nidades religiosas recentemente 
apelaram para a unidade mundial 
em uma mensagem de vídeo con-
junta com o Papa Francisco. 

No plano econômico, a con-
centração de renda mostra que 
caminhamos a passos largos para 
um sistema monetário controlado 
podendo estar nas mãos de um po-
der centralizado (Ap 13.16-17). A 
tecnologia está pronta para o con-
trole total no que diz respeito às 
fi nanças. Não haverá como escapar 
desse controle.

Finalmente, no plano religioso, 
Satanás vai querer a adoração devida 
a Deus: “E todo o mundo se maravi-
lhou e seguiu a besta, dizendo: quem 
se pode comparar à besta? Quem 
é capaz de lhe fazer guerra?” (Ap 
13.3-4). 

O objeti vo do processo de globa-
lização, é a adoração a Satanás como 
“deus”.  A ideia difundida cada dia 
com maior intensidade é que todas 
as religiões adoram o mesmo “deus” 
e, portanto, podem unir-se.

Precisamos olhar para Israel com 
a mesma atenção que olhamos para 
a políti ca, a economia e a religião. 
Devemos estar atentos para um de-
talhe: as forças que estão assumindo 
o poder no mundo atual através do 
que se convencionou chamar de de-
mocracia, está levando as nações 
para o reconhecimento de um gover-
nante mundial. Pregam “Deus acima 
de tudo”, mas não identi fi cam qual é 
esse “deus”. A astúcia é tão grande 
que, se não fosse o arrebatamento, 
até os crentes desatentos seriam 
enganados. Prestemos atenção à 
crescente importância dada a Isra-
el, pois ali será o centro do governo 
mundial do anti cristo. As forças que 
ao fi m se levantarão contra Israel 
serão derrotadas, mas essa não será 
uma batalha humana. Será a vitória 
daquele que virá montado em um 
cavalo. (Ap 19.19-21).

Por que podemos estar inician-
do, em 2020, a contagem regressiva 
para o fi m da dispensação da graça? 

Porque há fatos históricos consuma-
dos que são de grande relevância. 
O Estado de Israel renasceu a parti r 
de 1947 através da resolução 181 
da ONU, e a “Declaração Balfour” 
do dia 14 de maio de 1948. Depois, 
em 1967, através da “Guerra dos seis 
dias”, quando Israel reconquistou a 
Faixa de Gaza, as Colinas de Golan, 
a Península do Sinai e a Cisjordânia, 
podemos dizer que Israel, plantado 
em 1948, brotou em 1967. Aqui en-
tra a profecia: “seus ramos tornam-
se tenros e brotam folhas, eis que 
está próximo o verão” (Mt 24.32 b).

Se considerarmos o floresci-
mento da figueira da parábola de 
Jesus o ano de 1967, e somarmos 
uma geração de 70 anos, chegare-
mos a 2037. Como a profecia refe-
re-se à Revelação de Cristo, e não 
ao arrebatamento, que se dará 
sete anos antes, podemos alegrar-
nos, pois embora não haja como 
saber o dia e a hora (Mt 24.36), 
podemos reportar-nos ao profeta 
Daniel que vaticinou sobre a pro-
ximidade do tempo alertando que 
“nenhum dos ímpios entenderá, 
mas os sábios entenderão” (Dn 
12.10b).

O que deixo para refl exão dos 
“sábios” (salvos) é a precisão mate-
máti ca no cumprimento das primei-
ras 69 semanas de anos da profecia 
de Daniel 9.26-27: 7 semanas (49 
anos); 62 semanas (434 anos). Além 
disso, sabemos que a septuagési-
ma semana que falta (7 anos) será 
a Tribulação. Então eu pergunto: 
Será que haverá falha em relação à 
geração que viu Israel brotar? Quero 
crer na possibilidade de que aquele 
dia e hora que só o Pai sabe, poderá 
estar dentro desta década de 2020 
a 2030...

Para este novo ano que já está 
em curso, há muito para ser feito e 
o Pr. Ricardo Henrique espera que 
todas as programações não se re-
sumam a ati vidades, mas que haja 
coração e muita dedicação em todo 
que for feito para a glória do Senhor.

Portugal é um campo aberto para as missões brasileiras

MIBRAFÉ - “A união produz o resultado esperado”
da Igreja Bati sta Monte das Oliveiras, 
e o Ato Consagratório pelo Pr. Or-
tam, da Igreja Bati sta da Compensa 
II. A entrega do certi fi cado foi feita 
pelo Pr. Ciro Nunes, da Igreja Bati sta 
Rocha Eterna. Para a imposição de 
mãos, além dos pastores citados, 
estavam presentes Pr. Carlos Alberto, 
da I.B. Calvário; Pr. Paulo Moisés, da 
I.B. Manancial; Pr. Rui Davi, da I.B. 
Brilho Celeste; Pr. Wagner Araújo, 
da I.B. Vaso de Benção; Pr. Leonir 
Andrade, da I.B. Bíblica da Fé, Pr. 
Elilson, da I.B. Adonai e Pr. Roberto 
Melo, da I.B. Monte Gerizim. 

Também houve avanços no 
Departamento de Ensino Teológico 
com a realização de formatura em 

Manaus, além de manter nú-
cleos em três cidades do inte-
rior:  São Gabriel da Cachoeira, 
Manacapuru e Tefé. 

Em relação ao Departa-
mento Missionário, suas Co-
ordenadorias desenvolveram 
um excelente trabalho em 
2019, com os Promotores de 
Missões, o Projeto Membro 
Missionário, os Muti rões So-
ciais Evangelísti co - MSE, e a Via-
gem Missionária, tudo para honra 
e glória de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. Muitos outros traba-
lhos foram desenvolvidos por todo o 
ano de 2019, pelas senhoras, pelos 
jovens. 

reconheça a expressividade dos nú-
meros, ressalta que provavelmente 
são menores que a verdadeira quan-
ti dade de cidadãos do Brasil em ter-
ras lusas. Além de quem tem dupla 
cidadania de Portugal ou de outro 
país da União Europeia não entrar 
na estatí sti ca, há ainda os imigrantes 
em situação irregular.

A maioria dos brasileiros que 

não tem visto de trabalho ou estudo 
mora no país irregularmente, en-
trando como turistas. Através de um 
emprego irregular, apelam depois a 
um processo de regularização, que 
inclui o pagamento de uma multa 
pela permanência no território sem 
documentação adequada. 

A entrada de novos imigrantes 
tem ajudado a desacelerar a dimi-

nuição da população, grave desafi o 
demográfi co em Portugal. Em 2018, 
houve mais 25.980 mortes do que 
nascimentos, e atualmente os habi-
tantes com mais de 65 anos de idade 
já representam 21,8% do total da 
população. Para manter a população 
ati va atual, Portugal precisa de 75 mil 
novos imigrantes adultos por ano, 
segundo estudo da lusa Fundação 

Francisco Manuel dos Santos. Para 
isso, a esfera pública vem criando es-
tratégias para incenti var a entrada de 
estrangeiros no país - especialmente 
os qualifi cados.

Entre os principais projetos está 
um visto especial para imigrantes à 
procura de emprego, anti ga exigência 
de associações que representam os 
imigrantes para incenti var o ingresso 

legal de pessoas no país. A nação tam-
bém já deu outro passo para facilitar 
o acesso à nacionalidade: qualquer 
criança nascida em Portugal, mesmo 
com pais em situação irregular, têm 
direito à cidadania. Não à toa, 2019 
também representa um recorde do 
número total de estrangeiros vivendo 
no país: cerca de 580 mil pessoas. Em 
2018, eram 480 mil estrangeiros. 

completos das pessoas inscritas. 
A conta para depósito é na Caixa 

Econômica Federal Agência 0348. 
Operação 013. Conta Poupança 
155.478-0 em nome de Milena 
Aparecida Torres Martins. É per-
miti do pagar em parcelas, mas a 
últi ma deverá ser depositada até o 
dia 30/04/2020. Não será permiti do 
a parti cipação de crianças. O valor 

do almoço dos motoristas de vans 
e ônibus será R$ 20,00. Só haverá 
devolução de valor da inscrição em 
situações restritas.

Detalhe importante: As vagas 
são limitadas e não há como abrir 
exceções. Portanto, quanto antes 
cada igreja fi zer as inscrições, mais 
fácil garanti r a vaga.

24º Encontro de Mulheres Cristãs

O coração de um homem é uma roda de moinho que tra-
balha sem cessar; se nada for jogado para moer correrá o 
risco de que ele triture a si mesmo.” 
(Martinho Lutero)
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Para o missionário Joel Ribeiro 
do Projeto Porta Aberta em Por-
to Alegre RS, 2019 foi, ao mesmo 
tempo, de muitas bênçãos e pro-
vações. Ele louva a Deus ao iniciar 
2020, na certeza de que, “até aqui 
nos ajudou o Senhor e em Cristo, 
somos mais que vencedores”. O 
ano passado foi de muitas mudan-
ças: mudança de residência por-
que estava difí cil a acessibilidade 
para lidar com a cadeira de rodas 
do Joel Junior e também com a 
situação da Flávia que, às vezes, 
tem apagões e cai. A casa em que 
moravam ti nha uma escada que 
difi cultava tudo. Teve, também, 
que trocar de carro por causa 
da cadeira de rodas. Todas essas 
mudanças envolveram gastos. Nos 
últi mos meses de 2019 Joel Jr teve 
três internações hospitalares e a 
Flavia sofreu um acidente de carro 
juntamente com a fi lha Júlia. Deus 
as guardou de algo que poderia ter 
sido mais grave. Joel está levantan-

Orem pelo trabalho da Igreja 
Bati sta da Graça na Venezuela, 
em Puerto Ordaz, estado Bolí-
var na Venezuela, liderada pelo 
Pr. Fernando Lima. Pr. Fernando 
está em busca de apoio fi nanceiro 
para manter com ele o Pr. Jairo 
Alvarez e família. Ele é formado 

O missionário Pr. Ricardo Mar-
ques de Brito teve um ano repleto 
de ati vidades no seu ministério Luz 
para o Oriente que visa alcançar 
árabes muçulmanos com a prega-
ção do Evangelho. Contatos com 
a Igreja Evangélica Árabe de São 
Paulo, com vistas a estabelecer 
melhores estratégias evangelís-
ticas, participação em eventos 
de insti tuições islâmicas, a fi m de 
estabelecer aproximação, minis-
tração de conferências missioná-

Jucuri é um pequeno povoado 
localizado a 20 km de Mossoró. Na 
localidade vive 95 famílias literal-
mente clamando pelo evangelho. 
Dentro do Projeto Sertão Poti guar, 
sob a liderança do missionário Pr. 
Edilson J. P. Araújo, além da plan-
tação de uma igreja em Mossoró 
haverá o esforço para alcançar de-
zenas de lugarejos como Jucuri. 

Após cinco anos em Portugal, 
Pr. Jovito Nunes e família vieram 
ao Brasil. A família por um mês 
e pastor Jovito por 67 dias. O 
principal moti vo da viagem foi 
a comemoração dos 90 anos 
da mãe do Pr. Jovito, irmã Anita 
Nunes que é membro da Igreja 
Bati sta Independente de Orlândia 

No ano de 2019, o 
missionário da Rocha 
Eterna, Agnaldo Araújo 
visitou as Penitenciárias 
de Casa Branca, Regi-
nópolis, Balbinos, Serra 
Azul, Ribeirão Preto, Ara-
raquara, CDP de Ribeirão 
Preto, Pontal e Araraqua-

Para os missionário Pr. Louri-
naldo e Suenia, o ano passado foi 
marcado por intensas batalhas que, 
segundo eles mesmos, foram trans-
formadas em bênçãos devido às 
vitórias dadas pelo Senhor. A maior 
destas lutas foi a perda dos rins do 
fi lho Nathan. Deus providenciou 
o transplante e até aqui tudo vai 

Para o missionário Pr. Adriano 
Silva que está trabalhando como 
missionário em Escobar, Argenti -
na, o ano de 2019 terminou com 
treinamento de evangelismo e dis-
cipulado e 2020 começa repleto 
de planos para dar sequência ao 
ministério. A parti r de fevereiro vão 
começar a prati car o que foi ensi-
nado no fi nal do ano. Em relação 
à construção  da casa pastoral, no 
mês de janeiro deste 2020 foram 

Nos dias 1 e 2 de 
fevereiro a Igreja Bati s-
ta Esperança de Jabo-
ti cabal que está sendo 
plantada pelo missio-
nário Pr. Daniel Rodrigo 
de Sousa, realizou con-
ferência de aniversário, 
tendo como pregador 
o Pr. Sérgio Moura, da 
IBE de Vila Mariana, 
São Paulo, a igreja en-
viadora do missionário. 
Este é o nono aniversá-
rio da igreja, tendo sido 

O missionário Pr. Elias, em 
viagem para o interior, terminou 
o treinamento de um grupo no dia 
21 de janeiro. Foi o treinamento 
evangelísti co denominado Casa 
de Paz, feito com os irmãos ribei-
rinhos da cidade de Maraã no Rio 
Japurá a 600 km de Manaus. Os 
treinamentos feitos com regula-
ridade são nos rios Solimões e 
Japurá. Orem pelo Pr. Elias e sua 
esposa Piedade. A viagem até este 
local dura três dias 3 dias em bar-
cos lotados, dormindo em redes 
e com refeições comunitárias. A 
base mais próxima é a cidade de 
Tefé. De lá até o local em que fo-

O missionário Pr. Guaraci An-
drade de Jesus relatou que foi de 
grande valia o trabalho realizado 
em Boquim SE pelos irmãos do 
Projeto Desvelo da Igreja Bati sta 
Independente de Formiga MG no 
mês de novembro próximo pas-
sado, mudando não somente o 
sorriso, mas também o coração 
das pessoas através da Palavra de 
Deus. O trabalho de plantação da 
igreja foi impactado positi vamen-
te. O amor pelas almas perdidas 
e o serviço assistencial prestado 
às pessoas foi de grande valia e, 

A IBB de Join-
ville SC liderada 
pelos pastores, 
Fernando C. dos 
Santos e Edgar 
Sandri, realizou no 
final de 2019 sua 
Conferencia Mis-
sionária Anual ao 
mesmo tempo em 
que comemorava 
28 anos de organi-
zação do trabalho. 

A Iglesia Bauti sta en Machali, 
que está sendo plantada pelo mis-
sionário Valtair Oliveira e sua famí-
lia, terminou 2019 realizando mais 
um bati smo no domingo, dia 22 de 
dezembro. Desta feita foram ba-
ti zados: Edgar (colombiano), Ciro 
(venezuelano), Priscila, Puríssima e 
Sergio, todos chilenos. O local, foi 

Porta Aberta

do fundos para a compra de uma 
cadeira de rodas especial (www.
ott obock.com.br) para o Joel Jr 
e o custo é alto: R$ 13.900,00. 
Apesar de todas essas intensas 
batalhas, Joel não deixou de exe-
cutar o ministério de evangeliza-
ção no Presídio central de Porto 
Alegre vendo muitas almas serem 
salvas por Cristo. Quem poder 
ajudar com a compra da cadeira 
de rodas entre em contatos com 
Joel e Flávia (51) 99179-3610 ou 
99322-2282.  

pelo Seminário na Venezuela e 
está trabalhando junto com pas-
tor Fernando. O problema hoje 
na Venezuela é a falta de susten-
to para pastores e missionários. 
Orem para que seja possível sus-
tentá-lo para que possa assumir 
a igreja. 

Venezuela

Torres Vedras - Portugal
SP, mas também 
já era tempo de 
prestar relatórios 
pessoalmente a 
algumas igrejas 
e procurar refor-
çar o sustento. 
Nesse curto es-
paço de tempo, 
Pr. Jovito visitou 
33 igrejas em SP 
e MG; parti cipou 
de duas confe-

bem. Ele está fazendo todo o acom-
panhamento mensal, e nenhuma 
complicação aconteceu. Além do 
trabalho em Campo Grande MS, 
Pr. Lourinaldo está trabalhando na 
tradução do NT para a língua Tétun. 
Está previsto uma viagem para o 
Timor Leste em abril deste ano. 
Conti nuem orando pela família.

Campo Grande MS

prisões. Além das oportunidades 
de pregação, o missionário distri-
buiu 4.915 folhetos evangelísti cos, 
633 estudos por correspondência 
e 70 Bíblias. Também, em 2019, 
visitou 20 igrejas pregando con-
ferências, e dando relatório para 
glória de Deus. Conti nuem orando 
pelo missionário Agnaldo e pela 
missão Rocha Eterna.

Família Araújo

Luz para o Oriente
rias e palestras sobre árabes mu-
çulmanos para conscienti zação e 
mobilização de igrejas em várias 
partes do Brasil a favor do projeto, 
discussão de estratégias com pasto-
res e obreiros com vistas a facilitar a 
evangelização, e o estabelecimento 
dos encontros do ministério, com 
vistas a criara maior envolvimen-
to das lideranças na evangelização 
de árabes muçulmanos. Contatos 
com Pr. Ricardo pelo telefone (17) 
98811-5780 (WhatsApp). 

Jucuri RN

Orem e parti cipem deste desafi o. 
Pr. Edilson tem realizado trabalhos 
em Jucuri, cultos, distribuição de 
bíblias, entre outras ati vidades. 
Neste início de 2020, nos dias 17 a 
19 de janeiro foi realizado uma EBF 
em Jucuri para alcançar as crianças 
e através disso iniciar o contato 
com as famílias. Para contatos: (84) 
98628-3932.

comprados os materiais para levan-
tar as paredes da parte externa da 
casa e os trabalhos de edifi cação 
foram iniciados. A Família Silva está 
profundamente grata a Deus pela 
fi delidade dos seus apoiadores. 
Orem pelo Pr. Adriano, pela sua 
esposa Josi e pelas fi lhas, Helena e 
Cecilia. Para entrar em contato, use 
o e-mail: adrianojosisilva@gmail.
com e o WhatsApp Adriano: +54 11 
26417724 e Josi: +54 11 26883226.

Escobar, Argentina

lismo, visitação e discipulado. Em 
2010 foi feito parceria com a IBE 
de São Paulo para que no futuro 
eles construíssem o local de culto, 
indicariam o pastor e o missioná-
rio iria para outro campo plantar 
outras igrejas. Este momento está 
bem próximo de acontecer. Orem 
pelo Pr. Daniel e família.

Jaboticabal SP

na mesma rua da igreja, um lugar 
privado, uma chácara no centro 
de Machali chamado “Camping 
Tia René”. Neste início de ano, a 
família Oliveira se alegrou com o 
retorno do fi lho mais velho, João 
Marcos, que regressou da China 
depois de um período de seis me-
ses de intercâmbio universitário.

Batismo no Chile

certamente, muitos frutos ainda 
serão colhidos no futuro. Foram 
realizadas 76 consultas e mais de 
100 procedimentos odontológicos e 
todas essas pessoas e muitas outras 
foram alcançadas pela mensagem 
do evangelho da graça de Deus. 
Pr. Guaraci, e todos os irmãos em 
Boquim agradecem aos voluntá-
rios do projeto Desvelo. Orem pela 
campanha do metro quadrado para 
a compra do terreno para a nova 
igreja neste ano de 2020. Orem pelo 
Pr. Guaraci, sua esposa Sandra e as 
fi lhas: Jamile, Júlia, Juliana e Hellena.

Boquim SE

ram nesta viagem, tem mais 24 
horas.

Manaus AM

Missões em Joinville SC

Missões, seja orando, contribuin-
do ou indo. A igreja envia con-
tribuição mensalmente para seis 
missionários, mais o seminarista 
Lucas Costa. 

ra. Ao todo, foram realizados 77 
cultos com a presença de 5.429 
homens, que ouviram a pregação 
da Palavra de Deus, e respondendo 
ao apelo 780 almas fi zeram uma 
profi ssão de fé ao lado de Cristo. 
Pr. Agnaldo diz que em todos os 
momentos durante o ano perce-
beu o cuidado de Deus protegen-
do-o na obra do Senhor dentro das 

rências missionárias; pode falar 
em uma escola pública sobre o 
trabalho missionário em Portugal. 
Conti nuem orando pelo trabalho 
da Família Nunes em Portugal. 
Para contatos, telefones: 00351 
261 40 5898; Celular: 00351 925 
182 622, e-mail: cgdjovitonunes@
gmail.com.

inaugurada no dia 15 de janeiro de 
2011. O projeto missionário teve 
início em 2005 quando o missioná-
rio começou a levantar sustento. 
Mudou-se para Jaboti cabal em 10 
de janeiro daquele ano e, algum 
tempo depois, enquanto viajava 
levantando sustento, começou a 
realizar cultos no lar, fazer evange-

O preletor foi o missionários Pr. 
Ricardo M. Brito de São Paulo SP. 
Durante todo o mês de missões, 
as crianças da igreja aprenderam 
a importância de parti cipar de 

Pr. Fernando, Pr. Ricardo, Pr. Edgar

A felicidade habita em algum lugar entre 
a experiência e a expectativa”.
(Hermes C. Fernandes)
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De pois de um recesso de fi m 
de ano, o Pr. Ricardo, missionário 
em Campo Grande MS retornou 
os trabalhos evangelísti cos Café 
com Cristo. No fi nal do ano pas-
sado o missionário teve uma grata 
surpresa ao receber, de-repente, 
a visita do senhor Ivanildo, anti go 
morador de rua que foi alcança-
do pelo trabalho Café com Cristo. 
Depois da sua conversão ele havia 
sumido e apareceu, irreconhecí-
vel, para dar a boa notí cia: “Pas-
tor Ricardo, estou morando na 
cidade de Miranda MS, tanto eu 

Virada de ano sempre é tempo 
de avaliação. Pr. Adilton e família, 
trabalhando com o povo Gavião, 
principalmente na tradução da Bí-
blia, teve um ano muito trabalho-
so, mas repleto de bênçãos e com 
muito progresso. O material que 
há anos aguardava a checagem do 
consultor de tradução fi nalmente 
foi checado e liberado para ser im-
presso. São mais de mil versículos 
do livro de Daniel, Gênesis, Êxodo, 
levíti co e Números. Nos meses de 
dezembro e janeiro Pr. Adilton e fa-
mília estão em visita aos familiares 

O missionário Pr. Geovan Be-
zerra, trabalhando na plantação 
da Igreja Bati sta Bíblica em Novo 
Gama GO, recebeu a visita do 
Presidente da CBBN, Pr. Marcos 
A. Silva no fi nal de semana, 12 de 

Para o missio-
nário Pr. Deusvânio 
e família, plantando 
a Igreja Batista em 
Cocos BA, apesar 
das muitas lutas no 
ano passado, neste 
novo ano os ânimos 
estão renovados para 
dar conti nuidade ao 
trabalho na obra do 
Senhor. Pr. Deusvânio 
se diz agradecido a 
todas as igreja e pes-

O missionário Pr. Adil Bis-
po, dos Reis, da BGMF, traba-
lhando com a Igreja Bíblica 
Baptista em Santa Marta do 
Pinhal e com a Igreja Evangé-
lica Baptista em Moscavide, 
em Portugal, teve avanços nos 
ministérios de evangelização e 
missões através de grupos de 
casais com apoio do missioná-

E s t e j a m 
o ra n d o  p e l o 
Pastor Mário 
Fernandes de 
Oliveira Jr e sua 
esposa Rebeca. 
Re b e ca  te ve 
diagnóstico de 
câncer e entrou 
em tratamento e 
preparação para 
possíveis cirur-

A missionária Maria Zilmar 
Gaspar Rodrigues neste novo 
ano continua auxiliando nos 
trabalhos de escritório da sua 
igreja em Fortaleza CE, ao mes-
mo tempo em que sai para dar 
aulas bíblicas em duas escolas 
do bairro. No segundo semestre 
de 2019, ela chegou a ensinar 11 
turmas, sendo 20 minutos em 
cada sala de primeiro ao quin-

O missionário Pr. Marcus Vi-
nícius, plantando uma igreja em 
Farroupilha tem louvado a Deus 
por mais duas igrejas que adota-
ram o Projeto Farroupilha. Apesar 
do pouco sustento, a obra conti -
nua neste novo ano. Como todos 
que conhecem o Sul do Brasil, 
sabem que ali o avanço da obra 
é bem mais lento, mas Deus tem 
abençoado e pessoas estão sendo 
alcançadas através do evangelis-

O missionário Pr. Gilberto 
Marcos Mota Basílio e família, 
trabalhando na plantação do 
Tabernáculo Bati sta Brodowski, 
acredita que terminou 2019 com 
saldo positi vo. Os cultos estão 
sendo realizados em sua casa e a 
frequência ainda é pequena, mas 
fi el. Além da família do missio-
nário e do irmão Carlos Nunes, 
parti cipam com regularidade o 
irmão Paulo, Carlos, Eleonora, 
Rose, e alguns esporádicos, tanto 
visitantes locais quanto irmãos 
de Batatais e Ribeirão Preto que 
chegam para dar apoio nos cul-
tos. A parti r de fevereiro, tem iní-
cio o trabalho com crianças, com 
a Cleusa e Patrícia trabalhando 
juntas. Para 2020 a agenda de 
ati vidades está pronta e muito 
trabalho em perspecti va. Orem 
pelo sustento da família, pois os 
recursos ainda são poucos, bem 
menores que as necessidades. 
Siga o trabalho pelo Facebook 
e fi que por dentro do que Deus 
está fazendo na obra de plan-
tação do TBB. WhatsApp: (16) 
99220-6578; e-mail: gilbertomo-
tabasilio@gmail.com.

O missionário Pr. 
Moisés, trabalhando na 
plantação de igrejas em 
Paricatuba AM, realizou 
uma EBF nos dias 12 a 
14 de novembro, com a 
presença de 57 Crianças 
e, 17 aceitaram a Jesus 
Cristo como Senhor e 
Salvador. Foi realizado, 
também, uma conferên-

O missionário Pr. Silval de Sou-
za, conti nua em busca de apoio e 
sustento para a plantação da igre-
ja em Poços de Caldas MG. Poços 
de Caldas está localizada em uma 
região onde o catolicismo tradi-

Para o Pr. Anderson Dantas, 
o trabalho missionário em Boti -
cão MG está encerrado. Ele está 
de saída para a cidade de Formi-
ga MG. Depois de orar e decidir 
diante do Senhor, Pr. Dantas pede 
as orações pelo novo ministério 
que está iniciando. Ele pede ora-
ção também pelo suprimento de 
algumas necessidades próprias 

O missionário Jomar Pinto de 
Souza e família, começou o novo 
ano agradecendo a Deus pelo fato 
de a situação no Chile estar cami-
nhando para uma conciliação e 
voltando à normalidade. Jomar 
pede que orem por uma família 
de colombianos com a qual estão 
em contato evangelísti co, Eduar, 
Neyda e a fi lha Maria Isabel. Eles 
estão saindo às ruas para evan-
gelizar nas praças e parques onde 
Deus tem dado muitas oportunida-
des. Em novembro, no fi nal do ano 
passado foi comemorado o oitavo 
aniversário da igreja e feito uma 
reforma no prédio que a igreja 
aluga para os cultos. Em dezem-
bro aconteceu o retorno do casal 
Bruno e Gabriela, que estavam 
apoiando o trabalho no Chile. O 
casal é jovem, membros da IBDP 
de Manaus, a igreja enviadora do 

e algumas igrejas em Pernambuco 
e Bahia. Contato pelo WhatsApp 
(69) 99966-0097.

Ji Paraná RO

janeiro de 2020. Pr. Marcos, que 
se fazia acompanhar da esposa, 
Elilian, parti cipou do Café da Co-
munhão e na EBD, a igreja teve 
uma manhã especial: Pr. Marcos 
falou aos homens e Elilian falou 
às mulheres. Durante o dia, ainda 
no domingo, foram visitar as ou-
tras igrejas: Igreja Bati sta Bíblica 
em Lunabel, onde estão os mis-
sionários Pr. Alexsandro e família, 
a Congregação Bati sta Bíblica em 
Mont Serrat, e também a cons-
trução do futuro Templo da Igreja 
Bati sta Bíblica em Novo Gama. À 
noite, pastor Marcos encerrou a 
visita pregando uma mensagem 
abençoadora. Na foto, os pastores 
Marcos e Geovan com as esposas 
Elilian e Vera.

Novo Gama GO

certamente conti nuará salvando 
em 2020. O prédio onde a igreja se 
reúne ainda precisa ser terminado, 
mas já está em uso. O pedido que 
ele faz é que permaneçam com 
eles tanto no sustento fi nanceiro 
quanto nas orações.

Cocos BA

de e poucos são os trabalhadores. 
Os palestrantes foram desembarga-
dores, juízes, promotores, o diretor 
geral do DEPEN, representante do 
Conselho Nacional de Justi ça e au-
toridades que são especialistas no 
tratamento penal do sistema pri-
sional brasileiro. Pr. Reinaldo teve a 
oportunidade de comparti lhar sobre 
o Insti tuto Bíblico Prisional em reu-
niões com os conselheiros e auto-
ridades, relatando que este curso 
bíblico tem o poder de restabelecer 
o senti do da existência na vida da 
pessoa encarcerada, gerando uma 
nova vida no coração por meio do 
evangelho. Reinaldo recebeu o pe-
dido de socorro de outras unidades 

Rocha Eterna - Paraná

rio Elias Junior da MAB. Pr. Adil 
pede as orações pela missio-
nária da MMM, Aldenai Reis, 
que está levantando sustento 
para ser enviada a Portugal a 
fim de apoiar os trabalhos de 
plantação de igrejas. Ela atua 
na evangelização de crianças e 
treinamento de obreiros para 
tais ministérios. 

Família Reis - Portugal

Pr. Mário e Rebeca

to ano de quinta e sexta-feira. 
Para este novo ano os trabalhos 
devem continuar e crescer ain-
da mais para alcançar crianças 
e adultos com a mensagem do 
Evangelho. Zilmar está cursando 
Licenciatura em Letras (Portu-
guês), na UNILAB, no turno da 
noite, a fim de abrir mais portas 
para seu ministério. Continuem 
orando por este ministério.

Fortaleza CE

mo. A semente semeada acaba 
fruti fi cando em porções variadas, 
mas não volta vazia. Pastor Mar-
cus conti nua visitando igrejas em 
busca de apoio no sustento e pede 
as orações por ele, por sua esposa 
Ana Carolina, e pelos fi lhos Marcus 
Benjamin e Mathias Vinicius. Con-
tatos: (54) 3261-4365 (casa) e (54) 
98427-0328 (Oi) ou (54) 98130-
4776 (Tim), mais (54) 99676-2235 
(WhatsApp).

Farroupilha RS

Brodowski 

Paricatuba AM

o Rio Negro (2 dias de viagem), 
para pregar, em uma conferência 
na comunidade de Livramento. 
Orem por este ministério no inte-
rior do Amazonas. Contatos pelo 
WhatsApp: (97) 9163-5434.

cional é muito ati vo e, 
portanto, o trabalho de 
plantação de uma igre-
ja é repleto de desafi os 
culturais e religiosos. 
Enquanto conti nua via-
jando em busca de apoio 
e sustento, pastor Silval 
e sua família estão fazen-
do contatos, visitando 

Poços de Caldas MG

desta mudança, pois ele está dei-
xando na casa pastoral em Boti cão, 
boa parte dos seus bens e móveis: 
armários, fogão, coifa, equipamen-
tos de segurança, entre outros. 
Para contatos, seu novo número: 
(37) 99968-0055. Orem pelos 
familiares, a esposa Marianne, e 
os fi lhos, Alexandre, Maressa & 
Alyssa e Roberto.

Boticão MG

quanto meus amigos deixamos 
o álcool, e estamos trabalhando 
e congregando”. Louvado seja o 
Senhor! No bairro Bordon, no fi nal 
do ano, o missionário recebeu do-
ações e foi possível realizar uma 
bela festa para as crianças. Este 
ano o trabalho será estendido aos 
pais. Orem para que seja possível 
melhorar o local onde o trabalho 
é realizado. Todos na igreja estão 
moti vados para iniciar novos em-
preendimentos em 2020. Orem 
pelo pastor Ricardo e sua esposa 
Ruth Leite.

Família Leite em 
C. Grande MS

Pr. Jomar. Orem pelo Bruno e sua 
esposa, pois têm chamado para 
o ministério. Fizeram excelente 
trabalho de apoio no campo em 
Rancagua. Orem pelo Pr. Jomar, 
sua esposa Regiane e os filhos 
Davi e Ester Sofi a. Contatos: Tele-
fone/WhatsApp: +56972538907 
e +56967427002, ou pelo e-mail: 
pastor_jomar@yahoo.com.br e 
pastorjomar123@gmail.com.

Rancagua, Chile

soas que o apoiam, pois sem esse 
apoio não seria possível perma-
necer na obra. Deus tem usado a 
muitos para abençoar a plantação 
da igreja no interior da Bahia. O 
louvor é dado ao Senhor da Seara 
que salvou almas ali em 2019 e 

O missionário Reinaldo Bati sta, 
de Londrina PR apresentou relatório 
muito positi vo do trabalho realizado 
no estado do Paraná, em sua região 
de Londrina, em 2019. No fi nal do 
ano, no mês de novembro foi convi-
dado para parti cipar do VIII Encontro 
dos Conselhos da Comunidade do 
Paraná, um evento que teve como 
principal objeti vo capacitar os con-
selheiros que atuam nas prisões. 
Esteve presente nesse evento quase 
500 representantes de Conselhos da 
Comunidade de 96 municípios pa-
ranaenses e do Paraguai, São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Goiás. Foi um 
tempo muito oportuno para lembrar 
que a seara é realmente muito gran-

prisionais de menor porte, para que 
seja desenvolvido o curso bíblico. 
Certamente uma porta grande e efi -
caz foi aberta, e somente pode ser 
atendida com maior envolvimento 
das igrejas nesta obra. Em dezem-
bro, Reinaldo concluiu, com uma 
turma do regime semiaberto, es-
tudos que foram realizados durante 
seis meses, e foi uma grande benção 
ver o crescimento e progresso dos 
alunos, e nessa ocasião conseguiu a 
autorização para servir um café da 
tarde para os parti cipantes e fun-
cionários do setor da portaria do 
presídio, causando impacto na vida 
deles e a oportunidade de apresen-
tar o evangelho da salvação. 

problema tem sido a espera pelos 
exames e talvez seja necessário 
pagar parti cular para ter anda-
mento mais rápido. Contato pelo 
telefone: (95) 8109-5075.

gias. Estejam orando por eles e 
pelo andamento do projeto. Até 
o momento do fechamento desta 
matéria os tratamentos estavam 
em boas perspecti vas. O maior 

cia nos dias, 28 a 30, com a pre-
sença de 416, pessoas, sendo que, 
28 delas receberam a Jesus Cris-
to como Senhor e Salvador - uma 
grande bênção! Logo após a EBF, 
pastor Moisés começou a subir 

pessoas interessadas no evangelho 
e procurando servir com atenção 
especial às necessidades de cada 
um. Para agendar uma visita do mis-
sionário Pr. Silval, entre em contato 
pelo WhatsApp (11) 95374-9994.

Todos nós temos alguns dias bons. E alguns 
dias ruins. Mas Deus está em todos os dias.”
(Max Lucado)
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A Bíblia não manda que os pecadores 
procurem a igreja, mas ordena que a igreja 
saia em busca dos pecadores. ”
(Billy Graham)

Genaína Reder

Sempre que falamos ou ouvimos 
falar sobre passar por desertos, 
estar no deserto, isso nos arreme-

O Pr. Raul Nogueira, coorde-
nador da Conferência Missioná-
ria Transcultural “Atravessando 
Fronteiras” realizada no Seminá-
rio Logos, em São Paulo, capital, 
comunica a nova data para a re-
alização deste evento anual. Não 
será mais em novembro e sim em 
setembro. Em 2020 será a VIII Con-
ferência Missionária Transcultural 
Atravessando Fronteiras e a data é 
25 e 26 de setembro. Reserve esta 

De 20 a 24 de julho de 2020, a 
CBBN - Comunhão Bati sta Bíblica 
Nacional, realizará seu XXV Con-
gresso. Este ano o evento se dará 
na cidade de Recife PE, sediado 
no CFL - Centro de Formação e 
Lazer do SINDSPREV. O tema será 
“O chamado de Deus é para você”, 
tendo como pregador das noites, o 
Pr. Vitor Ferreira, ti tular da Primei-
ra Igreja Bati sta Bíblica em Vitória 
da Conquista BA. Os demais pre-

No dia 13 de dezembro de 
2019, na Igreja Bati sta Indepen-
dente em Formiga MG, o missio-
nário Pr. João Henrique Nunes, 
Presidente da Missão Rocha 
Eterna, ministrou um curso para 
treinamento de irmãos que dese-
jam parti cipar, como voluntários, 
na evangelização nos presídios. O 

Aconteceu no dia oito de de-
zembro de 2019, o Aniversário da 
irmã Noêmia Borges Vieira esposa 
Do Pr. Jose Nilton Vieira, da Igreja 
Bati sta Teresópolis em Porto Ale-

Os irmãos da Igreja Bati sta Bí-
blica em Vila Flórida, Guarulhos SP 
fi zeram uma festa surpresa para 
seu pastor, Eduardo Fonseca Aran-
tes, na comemoração dos seus 41 
anos de idade no dia 15 de janeiro 
de 2020. Tudo foi preparado no 
salão social da igreja na quarta-
feira e, além do culto, muita alegria 
e comemoração. Pr. Eduardo, e 
sua esposa Priscila (FOTO) estão 
servindo ao Senhor na IBB em Vila 
Flórida há 4 anos.

O Templo Bati sta Maranata 
de Londrina está organizando um 
acampamento para famílias no pe-
ríodo do carnaval neste mês de 
fevereiro numa chácara alugada 
na cidade de Apucarana PR. Ainda 
há algumas vagas. Caso tenham in-
teresse, falar com Pr. Manoel (43) 

No dia 8 de dezembro de 2019, 
a Igreja Bati sta Central de Barretos 
sob a liderança dos pastores Lanny 
Gene Woody e Luciano Marti ns, 
realizou o bati smo de novos mem-
bros: Kalinny, Sabrina e Samuel 
(FOTO). No dia 18 de dezembro, 
um culto de confraternização com 
funcionários no Hospital de Amor 
(Hospital de Câncer de Barretos). 

Entre as vitórias alcançadas 
pelo Insti tuto Bíblico Maranata em 
Marilândia do Sul PR, em 2019 está 
a concreti zação da parceria IBM/
UNIFIL (Universidade Filadélfi a) 
que possibilita ter dentro do Ma-

Formatura Maranata

atuando em diversos ministérios 
como plantação de igrejas, pasto-
reio, ministério com mulheres e 
trabalho com crianças, entre ou-
tros. Orem por eles. Para saber 
mais sobre o Maranata, entre em 
contato com Pr. Omar.

início à congregação em Cândia, 
devido à conversão de uma família 
naquela localidade. Falando sobre 
o privilégio de ter sido convidado 
para pregar no oitavo aniversário 
da igreja, ele assim se expressou: 
“Estar em Cândia neste fi nal de se-
mana, foi para mim moti vo de gran-
de alegria. Lá reencontrei irmãos 
da Igreja em Sales Oliveira, os pri-
meiros salvos de Cândia - os quais 
levei a Cristo e um bom número de 
novos irmãos. Olhando para aquela 
igreja vi como Deus trabalha: Ele 
nos usa, mas faz a obra segundo o 
seu querer e propósito”. 

Cândia SP - 8 anos

data em suas agendas, pois este 
evento é de grande importância 
para as nossas igrejas no que diz 
respeito a alargar a visão missio-
nária. A parti cipação tem crescido. 
Segundo informações do Pr. Raul, 
as primeiras conferências ti veram 
uma média de 80 pessoas. O cres-
cimento foi gradati vo e constante. 
Em 2018 compareceram perto de 
150 irmãos e em 2019 pulou para 
222. Ore e divulgue.

Atravessando fronteiras

XXV Congresso B. Bíblico 
- Recife PE

gadores serão os pastores, Marcos 
A. Silva, de São Paulo SP, Moisés 
Dantas, de Recife PE, Renato Tor-
res, de Manaus AM, José Antonio 
Marques, de Avelino Lopes PI, e 
Moisés Damázio, de Florianópolis 
SC. Nas manhãs, serão realizados 
seminários temáti cos simultâneos 
com os pastores, João A. Saraiva 
Jr, de Manaus AM, Jair J. Souza, de 
Valença BA, e Manoel F. Cano, de 
Campinas SP.

curso deu a largada e os primeiros 
passos para início do Rocha Eterna 
no Estado de Minas Gerais. Parti -
ciparam do treinamento, repre-
sentantes de três igrejas mineiras: 
Formiga, Piumhi, e Campo Belo. Em 
Minas Gerais, há possibilidade para 
realizar o trabalho evangelísti co em 
195 presídios estaduais.

Curso Rocha Eterna

gre RS. As irmãs da igreja presta-
ram uma solene homenagem a 
Dona Noêmia com uma linda cesta 
preparada por elas mesmas. Foi 
um tempo precioso de comunhão.

Homenagem em Porto 
Alegre

Festa surpresa

Londrina PR
9146-4630. O preletor é Pastor Tia-
go Silva de Osasco, ex-missionário 
da AMI. O Tema é: O QUE É UM 
FAMÍLIA CRISTÃ: “Famílias que 
brigam”; “Ati ngindo o coração do 
confl ito    conjugal”; “A estrutura 
bíblica para ser um pacifi cador no 
lar”; “Pais fracos, Deus forte”.

Este ministério com funcionários do 
hospital é realizado há três anos. 
Finalmente, no dia 21 de dezembro 
foi realizado o Clube das Crianças 
Especial de Natal, com cânti cos, his-
tória bíblica, um delicioso lanche e 
distribuição de presentes doados 
pelos irmãos da igreja. Orem por 
este ministério de crianças que mo-
ram num bairro carente da cidade.

Barretos SP

ranata, um Polo EaD Universidade 
com os cursos validados pelo MEC. 
Para ter maiores informações, en-
tre em contato através do telefo-
ne (43) 99964-1565 e 3428-1375, 
www.ibmaranata.com.br.

Marilândia do Sul PR

A Benção do 
Deserto

te a dor e sofrimento. Deserto não é algo que humanamente falando 
vamos desejamos passar ou viver. Deserto é lugar de sequidão, de 
exaustão, de solidão, de dor profunda na alma.

Este ano, durante as férias de janeiro Deus me conduziu à leitura 
do Livro O Poder de Uma Vida de Oração de Paul Miller da Editora 
Vida Nova. Tenho sido profundamente desafi ada a repensar minha 
vida oração e comunhão com Deus. Em determinada altura do livro 
me deparei com a refl exão sobre o deserto que atravessamos em 
nossas vidas, ao longo de nossa jornada terrena. Todos, inevitavel-
mente, um dia irão passar pelo deserto e o autor nos lembra de 
que o deserto pode ser qualquer coisa. Um fi lho que se desviou 
ou que nunca se rendeu à Graça Salvadora de Jesus Cristo, uma 
enfermidade grave, uma crise no casamento, falta de trabalho, de 
dinheiro, ou mesmo um relacionamento difí cil no local de trabalho. 
Há desertos curtos e há desertos mais longos, fato é que os nossos 
desertos são feitos sob medida por Deus.

Quando olhamos para a vida de José, a Palavra de Deus nos 
mostra um homem que vivenciou o deserto de forma intensa. 
Traído pelos irmãos, vendido como escravo, injusti çado e preso 
por um crime que não cometeu e esquecido na prisão. A Bíblia nos 
apresenta um intervalo de tempo na vida de José, dos 17 aos 30 
anos, tempo em que ele viveu seu deserto (Genesis 37.2 e Genesis 
41.46), mas ao fi nal de tudo José ti ra dos ombros de seus irmãos a 
culpa por todo seu sofrimento e reconhece em Genesis 45.4 que 
fora Deus quem o havia conduzido todo aquele tempo, em meio 
a todo aquele sofrimento, com um propósito maior. O deserto 
que José passou fora feito sob medida por Deus, para cumprir 
um plano maior não só na vida de José, mas na vida de outros 
milhares de pessoas. Ah, que bom se reconhecermos no fi nal do 
nosso deserto, que todas as coisas contribuem juntamente para 
o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados 
segundo o seu propósito. (Romanos 8.28)

Quando olhamos para as Escrituras e vemos as experiências 
de deserto dos Santos de Deus, a começar pelo próprio Senhor 
Jesus, passando pela vida do profeta Elias, Apóstolo Paulo, Noemi, 
Davi, Ezequiel e outros (não coloquei em ordem cronológica da 
Bíblia, mas na ordem que o Espirito Santo me trouxe a mente), 
vamos concluir que Deus nos leva para o deserto porque nos ama 
e porque tem um propósito maior. Não é simplesmente para nos 
provocar sofrimento, não! Deus não é sádico, Deus é um Pai amo-
roso e bondoso, que se importa conosco nos mínimos detalhes, 
mesmo que em momentos intensos pelo deserto, experimentemos 
a sensação de abandono que o próprio Mestre Jesus experimentou 
neste mundo.

A vida no deserto nos santi fi ca e nos humilha sob a potente 
mão de Deus e isso deve ser moti vo de regozijo para nós, salvos 
em Cristo Jesus (coisas que só quem nasceu de novo no Espirito 
pode entender). Somos obrigados a reconhecer que não somos 
capazes de sair do deserto por nossas próprias forças e estraté-
gias. Foi Deus quem foi ao encontro de Elias na caverna e o ti rou 
de lá. Foi Deus quem elevou José a condição de Governador e 
certamente o coração de José já não era o mesmo de quando 
ele começou sua jornada no deserto de sua vida. Sempre Deus! 
Nunca o homem!

Nos desertos da vida é quando mais experimentamos e bus-
camos a presença de Deus. As Cartas escritas pelo Apóstolo Paulo 
e que têm sido usadas por Deus para edifi car, ensinar, consolar 
e exortar a Igreja de Cristo ao longo dos últi mos séculos foram 
escritas grande parte delas quando ele estava preso, encarcerado, 
condenado a morte, vivendo o lado mais sombrio do seu deser-
to. Os Salmos que Davi escreveu e que tanto nos abençoa e nos 
ensina, nos encantam, foram escritos em momentos de profundo 
sofrimento, perseguição, dor, perda e arrependimento e no fi nal 
de tudo vemos Deus considerando-o um home segundo seu co-
ração (Atos 13.22). Deus usa os desertos da nossa vida para nos 
aproximar dele, para estreitar a comunhão entre Pai e Filhos, para 
nos moldar à imagem e semelhança de Cristo. 

Talvez você esteja passando pelo deserto agora. Talvez já 
esteja passando faz bastante tempo e esteja durando demais. 
Dói? Sim! Dói muito! Mas como já ouvimos muitas vezes, o de-
serto é lugar de passagem, então, vai passar! Vai florescer! Tenho 
atravessado desertos há algum tempo. Estou embrenhada em 
mais um deserto na minha vida agora, mas ele tem me levado 
para mais perto de Deus. Tem exigido de mim mais perseverança, 
mais fé e nada disso vem de mim, a fonte é Cristo. Mas eu sei 
em quem tenho crido!  Esperemos pelo dia de poder compar-
tilhar que enfim, atravessamos o deserto! O deserto acabou! 
Ficou para trás! Enquanto isso, alimentemos nossa esperança 
nas promessas de Deus: Portanto, acheguemo-nos com toda a 
confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia 
e encontremos o poder que nos socorre no momento da ne-
cessidade. (Hebreus 4.16). O Deserto se transforma em benção 
quando nos aproxima do Pai! 

A foto mostra os alunos for-
mandos que concluíram os estu-
dos em 2019, no Insti tuto Bíblico 
Maranata em Marilândia do Sul 
PR. Este é o resultado de quatro 
anos de ministério de ensino de 16 
professores. Esses alunos estarão 

O Pr. Vanderley Borges, da 
Igreja Bati sta Tradicional em São 
Roque de Minas, Serra da Canas-
tra, Sudoeste do Estado de Minas 
Gerais foi o pregador convidado 
para a celebração do oitavo ani-
versário da Congregação Bati sta 
Maranata em Cândia SP no dia 
13 de dezembro de 2019, lidera-
da pelo irmão Cláudio Passaglia. 
Cândia é congregação da IBB em 
Sales Oliveira SP, liderada pelo Pr. 
Lorival Pedroso. Pr. Vanderley, que 
pastoreou a IBB em Sales Olivei-
ra no período de um ano e meio 
pelos idos de 2011, foi quem deu 
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Se o amor de Deus para com seus filhos é medido 
por saúde, riqueza e conforto nesta vida, Deus 
odiou o apóstolo Paulo.”
(John Piper)

Um trabalho de EBF realizado 
na PIBB em Avelino Lopes liderada 
pelo Pr. José A. Marques durante 
a terceira semana de janeiro, pela 
APEC-Piauí, levou à salvação de 12 
crianças: Ana Maria (09), Sabri-
na (10), Júlia (11), Fernanda (08), 
Ana Maria (10), Hesley (11), Die-

No últi mo dia 14 do mês de 
dezembro de 2019, nas dependên-
cias do Templo da Igreja Bati sta 
Salém, foi realizado um culto de 
grati dão a Deus, pela consagra-
ção do irmão Orlando Sampaio 
ao ministério da Palavra de Deus. 
Anteriormente ele já havia sido 
examinado e aprovado em concílio 

A JUBBESP - Junta Bati sta Bíblica 
do Estado de São Paulo realizou sua 
Assembléia Geral Bienal no dia nove 
de novembro de 2019 na Igreja Ba-
ti sta Bíblica Nova Jerusalém em São 
Paulo SP. A assembleia elegeu a nova 

Sob o tema, “Conduzindo 
Crianças - Uma Jornada na 
Graça de Deus”, acontece em 
janeiro e fevereiro, a Confe-
rência OANSE 2020. O evento 
será realizado em três locais 
em diferentes períodos: 
31/01 e 01/02, em São Paulo 
SP; 07 e 08/02, em Goiânia 
GO; 14 e 15/02, em Brasília 
DF. Serão palestras inéditas 
no Brasil com o Dr. Tedd Tripp, 
dos EUA. Inscrições abertas 
em www.conferenciaoanse.
org.br. Desconto para grupos. 
Parti cipe e divulgue. 

O mês de dezembro é es-
pecial para as nossas igrejas. 
Apresentação de peças e en-
cenações mostrando o nas-
cimento de Jesus com base 
nos evangelhos são muito 
comuns. Mas o que mais 
agrada são as cantatas reali-
zadas, geralmente por corais 
que passam meses ensaian-
do. Para registrar, represen-
tativamente, esse trabalho 
realizado por muitas igrejas, 
queremos destacar nesta 
edição do Jornal de Apoio 
a apresentação do Coral da 
Igreja Batista Regular Nova 

Todos os meses a Igreja Bati sta 
de Tucuruvi, em São Paulo SP, realiza 
um trabalho evangelísti co no Asilo 
Público no Jaçanã. Trata-se de um tra-
balho missionário, através do qual os 
idosos têm recebido a Jesus e tendo 
um novo ânimo, uma nova esperança 

No dia 21 de dezembro de 
2019, foi realizada a formatura do 
Insti tuto Bati sta Bíblico da Bahia, 
sob a presidente Pr. Fabio Reis e 
seu vice, Pr. Orlando Sampaio. A 
cerimônia teve lugar nas depen-
dências do Templo Bati sta Bíblico 
Maranata, em Lauro de Freitas. Há 
mais de 35 anos o Insti tuto pre-
para homens e mulheres para a 
obra do Senhor. Desta feita, for-
maram-se os irmãos Roberto de 
Souza França; Jailson Henrique 
da Silva; Rodney Jesus Bitencourt; 
Wesley Bonfi m Santos e Uires Sou-
za dos Santos. Para nossa alegria, 
o irmão Roberto já está envolvido 
na obra, liderando uma congre-
gação da Igreja Bati sta Salém em 
Conceição do Coité, cerca de 200 

Foram quatro anos e meio até 
a conclusão dessa etapa na reforma 
do prédio da Primeira Igreja Bati sta 
Bíblica de Umuarama PR. Iniciada 
em outubro de 2014, cinco meses 
após a chegada do missionário da 
CBBN, Pr. Luiz Carlos Gomes com a 
esposa Rita de Cassia da Silva Go-
mes e os fi lhos: Rebeca e Calebe. 

Nos dias 24 a 26 de janeiro 
próximo, a Igreja bati sta Boas No-
vas de Formiga MG realizou uma 
série de conferências em come-
moração ao seu primeiro ano. O 
pregador foi o pastor Wanderley 
Faria, de Cuiabá MT.

Dois reti ros estão programa-
dos para este início de ano na 
Estância Esperança em catalão 
GO. Dias 22 a 25 de fevereiro o 
Reti ro da Família. Nos dias 10 a 
12 de abril, o Reti ro dos Casais e 
noivos. Para maiores informações 
entre em contato com o Pr. Bill Kie-
ff er pelo telefone (64) 8102-7700. 
Visite o site: www.estanciaespe-
ranca.com 

A Igreja Bati sta Compaixão 
em São Caetano do Sul SP, lide-
rada pelo missionário Pr. Bryan 
Johnson, estará realizando no 
dia 14 de março de 2020, um 
Encontro de Mulheres sob o 
tema: “Feminina, não feminis-
ta”. As preletoras serão as irmãs: 
Rebekah Johnson, Amy Vallejo 
e Daleth Araújo. O evento é 
aberto para mulheres a parti r 
de 12 anos e o investi mento por 
pessoa, incluindo almoço, será 
de R$ 35,00. Local: Rua Joana 
Angélica, 415, Barcelona, em 
São caetanos o Sul SP. Contatos: 
(11) 94154-9474. Para conhecer 
a igreja: www.IgrejaBati staCom-
paixao.com .

pastoral realizado no dia 23 de no-
vembro de 2019. Aproximadamen-
te a três anos, o irmão Orlando 
está na liderança da congregação 
de Salém em Pojuca, situada a cer-
ca de 100 km de Salvador e tem 
acompanhado o Pr. Humberto nas 
viagens missionárias pelo Brasil e 
também em outros países. Tem 

um coração plantado em missões. 
Atualmente o ministério da Igreja 
Bati sta Salém é composto por uma 
equipe pastoral formada pelos 
pastores: Humberto Vieira; Fabio 
Reis; Orlando Sampaio; Osvaldo 
dos Santos; Isnar Pereira e pelos 
obreiros Roberto França e Ander-
son Costa.

Diretoria para o biênio 2020-2021, 
que fi cou assim consti tuída: Presi-
dente, José Reginaldo G. Santana; 
Vice-Presidente, Marcelo da Silva; 
Primeiro Secretário, Pr. Alécio J. de 
Souza; Segundo Secretário, Pr. José 

Mais um Pastor Ordenado JUBBESP elege nova Diretoria

Jerusalém, no bairro Aclima-
ção em São Paulo, capital, 
sob a liderança do Pr. Miguel 
Carlos Corrêa da Silva. O coral 
da igreja, sob a regência da 
irmã Fabiana, apresentou no 
dia 15 de dezembro de 2019 a 
cantata Haja Luz. Foi um mo-
mento de grande bênção com 
a igreja lotada. O Senhor foi 
exaltado. Na foto, o Pr. Miguel 
com a esposa, Rita de Cássia, 
e os integrantes do Coral. Na 
ocasião, a igreja comemorou 
dez anos de fundação. No dia 
30 de novembro foi realizado 
um jantar na igreja.

e melhor expectati va. O trabalho é 
realizado por um grupo formado por 
homens, mulheres, crianças e idosos 
(FOTO) da igreja. É uma das formas 
que a igreja uti liza para envolver os 
seus membros no cumprimento do 
ide do Senhor Jesus.

Conferência OANSE 
2020

Km de Salvador. O irmão Rodney 
também está integrado na obra, li-
derando uma congregação da Igre-
ja Bati sta Bíblica Monte de Sião, 
em Valente, a, aproximadamente, 
230 km de Salvador. O nosso irmão 
Jailson está como Moderador no 
Templo Bati sta Bíblico Maranata, 
e todos estão em oração e obser-
vação para pedido de seu concílio 

Formatura no IBBB

Cantata de NatalAlcançando idosos

Umuarama PR

Logo na chegada para revitalizar o 
trabalho, foi necessário interditar 
o templo devido a rachaduras que 
afetavam a estrutura do prédio, 
mas não havia recursos fi nanceiros 
para a execução da obra. Foi toma-
da a decisão de reformar primeiro 
o salão social (que era um espaço 
menor e consequentemente um 

custo bem menor), a fi m de mudar 
os cultos para lá. A bênção foi que 
conseguiram um emprésti mo fi -
nanceiro pela A.A.I. - Associação de 
Auxílio às Igrejas. O emprésti mo, no 
valor de R$ 30.000,00 possibilitou a 
reforma. A parti r daí a boa mão do 
Senhor tem abençoado a obra e a 
reinauguração aconteceu. 

go (11), Ana Tássila (10), Jakeline 
(05), Emanuelly (06), Paula Raiane 
(08), Heloísa (07) e Kelly Beatriz 
(12). Orem por estas crianças, pois 
como sabemos, muitos servos de 
Deus através da história da Igreja 
foram salvos nesta faixa etária. O 
trabalho foi liderado pelo casal 

Aelson e Telma e pela irmã Dar-
cilene, sendo auxiliados pelos 
irmãos, José Filho e Gidevan. 
Cooperaram, também, as se-
nhoras e a mocidade da igreja. 
No sábado houve um treina-
mento de professores em Cor-
rentes PI.

Avelino Lopes PI 

Feminina, não feminista

Primeiro 
Aniversário

Retiros na 
Estância 
Esperança

W. da Silva; Primeiro Tesoureiro, Eliel 
Lins de Lima; Segundo Secretário, 
Pr. Uziel A. Cirino; Conselho Fiscal, 
Pr. Elenildo M. Felix; Pr. Francisco 
R. Rodrigues de Oliveira; Pr. Valdir 
R. de Freitas. 

ao ministério pastoral. O irmão 
Wesley já liderou uma congrega-
ção da Igreja Salém, fi cou fora de 
Salvador por um tempo e agora 
voltou. Irmão Uires é o líder da CO-
JUBAB, departamento de grande 
responsabilidade no treinamento 
de nossos jovens. Bom ver homens 
se formando e já envolvidos na 
obra, para a glória do nosso Deus.
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Uma pessoa pode ir à igreja duas vezes por dia, participar da ceia do Senhor, 
orar em particular o máximo que puder assistir a todos os cultos e ouvir 
muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo. Mas ainda assim 
tem que nascer de novo.” (John Wesley)

O Irã está nas man-
chetes dos jornais 
do mundo inteiro 

desde 2018, quando veio à 
tona o que estava oculto no 
confl ito entre EUA e Irã. Há 
uma escalada bélica e hosti -
lidades entre a Casa Branca 
e Teerã. Os estadunidenses 

Além de pregar o 
Evangelho para 
todos os povos, e 

de todas as línguas, o Após-
tolo Paulo também estabe-
lecia igrejas para a edifi ca-
ção dessas pessoas, caso 
contrário a mensagem de 
salvação não se estenderia 
para as próximas gerações. 
Apesar de que nenhuma 
igreja organizada do Novo 
Testamento conseguiu re-
sisti r ao tempo e às guerras, 
todas elas permaneceram 
produzindo frutos tanto 

Em outubro de 2008, fui 
à Costa Rica visitar os 
argenti nos Pr. Horácio 

e Esther Lopez, apoiados por nos-
sa igreja. Parte do seu ministério 
consisti a em levar a mensagem do 
Evangelho e alimentação aos indi-
gentes numa praça de de San Jose.

Ao acompanha-los nesse tra-
balho, fi ndando as ati vidades, um 
dos homens, aparentando 30 a 35 
anos, aproximou-se de nós e per-
guntou se podia nos contar uma 
história. Dizemos que sim e ele 
contou o seguinte: “Uma garoti -
nha estava vendendo maçãs na 
rodoviária, a fi m de ajudar a fa-
mília. As maçãs estavam numa em 
cima de uma caixa. Na hora que 
aumentou o movimento e as pes-
soas se amontoaram apressadas, 
uma delas, inadverti damente, ba-
teu na caixa e derrubou as maçãs 
que acabaram pisadas pelos tran-
seuntes.... Ninguém dava ouvidos 
ao choro da menina. De-repente, 
um homem pegou a bacia, juntou 
as maçãs que ainda não haviam 
sido danifi cadas, e acalmou a ga-
rota, dizendo: ‘Não chore! Quanto 
você receberia vendendo todas as 
maçãs? Ainda em soluços, ela fa-
lou o valor e aquele homem pegou 
a carteira e lhe deu o dobro do que 
ela receberia. Quando o homem ia 
se afastando, a menina puxou o 
perguntou: Você é Jesus? Ele res-
pondeu: ‘Não, não sou, mas sou 
um dos que servem a Ele’”.

Vamos orar pelo Irã

a mensagem da palavra de Deus. 
A pregação do evangelho está 
varrendo o país através da TV via 
satélite, da Internet e dos cres-
centes movimentos de igrejas 
nos lares. 

No entanto, o governo con-
ti nua com suas tentati vas de im-
pedir esse movimento de Deus. 
Os líderes e pastores cristãos 
são frequentemente presos e 
suas famílias são assediadas, e 
muitos são obrigados a deixar 
o país. Às vezes familiares, ami-
gos e membros da comunidade 
também perseguem os cristãos, 
principalmente quando as notí -
cias de uma conversão se tornam 
públicas. Bíblias são altamente 
restritas e é ilegal importá-las. 
Essa falta de acesso a Bíblias e 
recursos de ensino deixou as 
igrejas domésti cas suscetí veis ao 
ensino falso. Mas, mesmo nesse 
ambiente caóti co, líderes, pasto-
res e irmãos se unem em prol do 
Evangelho e se comprometem 
a lutar para que as Boas Novas 
alcancem a nação. 

Não podemos imaginar como 
é estar na pele da Igreja Sofre-
dora, mas podemos nos unir em 
oração para que cada vez mais a 
igreja cresça e se fortaleça. 

Oremos para que a Graça 
transformadora de Cristo for-
taleça nossos irmãos iranianos 
e, ao mesmo tempo, alcance 
os perseguidores da fé, de for-
ma que haja arrependimento 
e conversão genuína da parte 
deles.

Nasce mais uma igreja

balho de equipe e de orientação 
lhe permiti u ver o maior número 
possível de igrejas estabelecidas 
durante o tempo de sua vida.

Uma das razões que chegamos 
à igreja de número seis (fora outras 
três que ajudamos a estabelecer 
de forma indireta) é a parti cipação 
irrestrita da igreja mãe, do TBM de 
Aparecida de Goiânia e do TBM de 
Ribeirão Preto. Através da união 
desses três grupos disti ntos, mas 
complementares, nasceu o tra-
balho no Jardim Cerrado. Hud-

son Taylor costumava dizer que 
poderíamos fazer muito mais para 
a honra e a glória de Deus se não 
nos preocupássemos com quem 
receberia os créditos.

Apesar dos nomes Fabiano Al-
meida, Éverton de Castro, Aderbal 
Pereira e Rômulo Ribeiro, os maio-
res responsáveis pela implantação 
dessas seis igrejas são os irmãos 
invisíveis que oram e contribuem 
sacrifi cialmente em favor deste 
ministério. O único mérito des-
ses pastores, citados acima, é o 

da visão de equipe altruísta, mas 
os verdadeiros heróis são os mem-
bros dessas três igrejas que reco-
nhecem que o trabalho é único e 
de todos nós.

Que Deus conti nue abençoan-
do o ministério de cada igreja e nos 
ajude a manter esta visão, união e 
parti cipação em prol do Evangelho. 
“E, se alguém prevalecer contra 
um, os dois lhe resisti rão; e o cor-
dão de três dobras não se quebra 
tão depressa” (Eclesiastes 4:12).

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

Ao terminar de contar a como-
vente história, aquele indigente 
nos perguntou: “Vocês sabem por-
que eu contei essa história?” Nós 
falamos que não, e ele disse: “Eu e 
essas outras pessoas temos vivido 
por aqui, a maior parte do tempo 
passando fome. Os transeuntes 
passam por aqui e nos ignoram, 
mas vocês não. Vocês vêm aqui 
nos trazer a Palavra de Deus, mas 
também entendem que estamos 
com fome e nos trazem o alimento. 
Eu contei essa história para vocês, 
porque para mim e para essas pes-
soas aqui vocês são os verdadeiros 
representantes de Jesus!”

As palavras daquele homem 
mexeram profundamente comigo 
e passei a refl eti r sobre o questi o-
namento da garoti nha da história. 
Talvez aquela seja uma das meninas 
de nossas igrejas e que tem ouvido 
muito falar de Jesus, que Ele é amor, 
que se compadece, que tem mise-
ricórdia, que é bondoso, etc... Mas, 
talvez, nunca tenha visto um gesto 
de bondade e, ao vê-lo, identi fi cou 
de pronto, só podia ser Jesus. 

Foi a parti r dessa compreen-
são que eu me dispus, não apenas 
a dizer o que Jesus é, e o que Ele 
faz, mas também fazer o que ele 
faria. Voltando para Manaus, após 
conversar com o Pr. João Saraiva, 
nosso pastor, e ter a aprovação 
da igreja, iniciamos no dia seis de 
novembro de 2008 o “Ministério 
de Misericórdia”. 

Desde então, 
ao longo desses 
anos, temos es-
tado, semanal-
mente na rua, 
levando a Pala-
vra de Deus, que 
é viva e transfor-
ma, trazendo es-
perança, justi ça e 
paz. Formamos 
um grupo de ir-
mãos, todos dis-

um culto para a honra e glória 
do Senhor, onde o Evangelho é 
apresentado e a oportunidade é 
dada a todos os que nos ouvem, 
de perto, de longe, bem como os 
transeuntes.

Nesse ano de 2020 estaremos 
completando doze anos de ati vi-
dades e, olhando para traz, pode-
mos contemplar grandes coisas 
que o Senhor fez, salvando vidas 
e almas, resgatando muitos que 
ti nham amortecido a sua fé. Mui-
tos foram ajudados, voltando para 
suas casas e para junto de suas 
famílias. Olhando para a frente, 
temos sonhado com um local onde 
possamos ajudar muitos que ain-
da estão nas ruas, tem desejo de 
deixá-la, mas não tem para onde ir. 

Somos gratos à Igreja Bati sta 
em Dom Pedro, ao Pr. João Sarai-
va, que não só tem apoiado, mas 
manti do esse ministério. Somos o 
sal da terra (Mt 5.13) e precisamos 
sair do saleiro!

Ministério de misericórdia - Histórico
Dr. Paulo Arruda

ampliaram as sanções contra os 
iranianos asfi xiando a economia 
do país, no mesmo esti lo prati ca-
do contra Cuba em 1958 e contra 
a Venezuela desde o início da era 
Chaves. Essas sanções funcionam 
contra países que dependem de 
importações de quase tudo.

Teerã, por sua vez, aposta na 
expulsão das tropas estaduniden-
ses do Iraque, e isto é a causa de 
grande parte dos confl itos man-
chetados coti dianamente. A Re-
volução Islâmica de 1979, lidera-
da pelo Aiatolá Khomeini, afetou 
o Irã mais do que qualquer outro 
evento da história moderna. Essa 
revolução levou o Irã a se tornar o 
único país do mundo governado 
por uma teocracia islâmica. Sen-
do o maior país Xiita do mundo, 
o Irã vem buscando ati vamente 
a sua expansão. Exemplo disso 
é o seu apoio ao novo governo 
Xiita no Iraque e a organizações 
da guerrilha na Síria e no Líbano. 

POR QUE ORAR PELO IRÃ?
O moti vo principal é pelo fato 

de haver muitos cristãos no país 
passando por sofrimentos e per-
seguições. Ser cristão no Irã hoje 
é colocar a cabeça na guilhoti na 
(ou na espada, como queira). 

A pregação do Evangelho no 
Irã neste momento é de funda-
mental importância, pois muitos 
daqueles que dedicaram suas vi-
das ao domínio islâmico estão 
desesperados e desiludidos. Essa 
desilusão gerou uma busca por 
parte do povo que se abriu para 

postos a demonstrar amor. Nossa 
missão é levar o evangelho, comi-
da, roupas e suprir necessidades 
possíveis daqueles que vivem nas 
ruas em situação de vulnerabili-
dade social.

A equipe do Ministério de 
Misericórdia, hoje, envolve vinte 
e sete irmãos, divididos em cinco 
grupos, estendendo-se o trabalho 
de 7h00 às 22h00, sendo: (1) Com-
pras: Pedro Isaque; (2) Corte dos 
alimentos: Helena; Luziana; Paulo 
Santos e Alberto; (3) Preparação dos 
alimentos: Leda; Arinda; Cezarina 
e Beth; (4) Lavagem dos utensílios: 
Alberto; Ivanilde; Josué e Shirlei; (5) 
Entrega do alimento: Adão; Socorro; 
Carlos; Adriana; Manoel; Everardo; 
Beth; Fáti ma; Raimundo Nonato; 
Oscar; Alice; Mara; Ana Nascimento; 
Jorgenei; Eloina e eu. 

Quando vamos para a rua le-
vamos um púlpito, cadeiras, caixa 
de som e microfone. E assim, antes 
de qualquer ati vidade, fazemos 

Dicas de Leitura
O PROFETA PRÓDIGO
Timothy Keller 
www.vidanova.com.br 

Em O profeta pródi-
go, Timothy Keller revela 
as camadas escondidas 
do livro de Jonas e mos-
tra que, apesar de o pro-
tagonista dessa história 
ter sido um dos piores 
profetas de toda a Bíblia, 
ele tem muito em comum com a Parábola do 
Filho Pródigo e com o próprio Jesus, o qual vê 
muitas semelhanças entre si e o “profeta pródigo”. 
Keller interpreta a extraordinária (e enigmáti ca) 
conclusão dessa história e nos mostra a poderosa 
mensagem por trás da vida de Jonas: a extraor-
dinária graça de Deus.

DEUS E O DINHEIRO
John Corti nes e Gregory Bau-
mer
www.mundocristao.com.br

Em Deus e o dinheiro, os 
autores, ex-alunos do MBA 
mais presti giado do planeta, 
discutem as raízes bíblicas da 
generosidade. Aliando conhe-
cimento teórico, pesquisas e 
a sabedoria das Escrituras, os 
autores apontam sete princí-
pios bíblicos fundamentais sobre dinheiro e doação 
que surpreendem pela simplicidade e persuasão. 
À medida que desenvolvem seus argumentos, os 
autores transformam o conceito de generosidade 
de mera obrigação moral para um esti lo de vida 
prazeroso e pleno de signifi cado existencial.

GUIA PARA CRISTÃOS DESANIMADOS
Helmut Prock
www.chamada.com.br

O livro aborda muitas 
áreas nas quais os cristãos 
podem tropeçar, como aci-
dentes, perdas, problemas no 
casamento, difi culdades na 
criação dos fi lhos, falência fi -
nanceira, doenças e burnout. 
E quem seria melhor para 
falar dessas difi culdades do 
que alguém que passou por 
quase todas elas? Mesmo perdendo sua primeira 
esposa em um acidente na frente dos seus olhos, 
o autor experimentou a fi delidade e a proximidade 
de Deus ao longo de todos os anos, e é por isso que 
ele pode encorajar os desanimados.

quanto possível.
Assim como Paulo, o ministério 

Templo Bati sta Maranata também 
visa a implantação de igrejas ne-
otestamentárias onde quer que 
Deus nos dirija. Tudo começou com 
o surgimento da primeira igreja de 
Goiânia, no fi nal de 1993 e, desde 
estão, mais cinco igrejas foram or-
ganizadas com a inclusão da mais 
recente das fi lhas, o TBM do Jardim 
Cerrado de Goiânia (15 de dezem-
bro de 2019). Deus tem nos dado 
a visão do Apóstolo Paulo cujo tra-

TBM - Jd. Cerrado


