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Estejam orando pela 
saúde do missioná-
rio Pr. Isaias Vieira. 

Ele tem passado dificuldade 
devido a várias enfermidades. 
Orem para que ele se fortaleça, 
tanto na saúde física quanto 
espiritualmente. Orem, tam-
bém pela continuidade do mi-
nistério em Redentora para que 
haja colheita depois de tantos 
anos de semeadura sob choro 
e sofrimento. Orem pelo irmão 
Eduardo que quer estudar teo-
logia para ajudar no trabalho. 
Há portas se abrindo, também, 
em pequenos lugarejos daque-
la região, como Palmitinho, Mi-
raguaí e Barra do Guarita. Para 
contatos com Pr. Isaías e Geni 

O m i s s i o n á r i o  P r. 
Luiz Miguel Giane-
li, trabalhando em 

Piumhi MG relatou-nos que 
neste início de ano importan-
tes trabalhos já foram reali-
zados, incluindo celebrações, 
EBF, trabalhos evangelísticos. 
Pr. Gianeli já recomeçou o 
ministério nas escolas da ci-
dade e, no primeiro dia, fez 
algo diferente, apresentando 
seus livros sobre videogames 
para as crianças e doando um 
exemplar de cada para a bi-
blioteca das duas escolas. Ele 
usou este tema, que chama 
tanto a atenção das crianças 
e adolescentes, para falar do 

O missionário da Rocha 
Eterna, Maurício Ri-
beiro de Arruda e sua 

esposa Delfina, trabalham em 
conjunto na evangelização nas 
penitenciárias em Serra Azul, 
Ribeirão Preto e Guariba. Mau-
rício exerce a Capelania Cristã 
Prisional integral no Complexo 
Penitenciário de Serra Azul SP 
(CDP; PI e PII) e também nas 
Penitenciárias Feminina de Ri-
beirão Preto SP e Guariba SP, 
juntamente com sua esposa, 
com apoio de duas voluntárias 

Nas conversas com 
pessoas que tem 
certo interesse nas 

profecias bíblicas, uma per-
gunta que sempre aparece é 
se nas profecias bíblicas há 
previsão de que haverá uma 
Terceira Guerra Mundial an-
tes do fim dos tempos. Se for 
para dar uma resposta objeti-
va, sem maiores explicações, 
a resposta seria, sim, haverá 
uma grande guerra. Agora, se a 
pessoa quiser saber um pouco 
mais e perguntar, por exemplo, 
quando deverá acontecer esta 
guerra, a resposta é mais difícil 
um pouco. Mais difícil porque 
embora as profecias sejam cla-
ras em alguns aspectos, quanto 
às datas isso não acontece. 

Do meu ponto de vista, a 

Em meados de 1986 o 
missionário estadu-
nidense Pr. Samuel 

Crosby com a esposa e sua filha 
caçula chegaram em Ribeirão 
Preto para estabelecerem uma 
igreja depois de já terem passa-
do quase dois anos aprenden-
do a língua no Rio de Janeiro. 
Enquanto orava por uma pessoa 
para começar a igreja ajudava 
em Sertãozinho o Pr. Kirk. Logo 
que conheceu a irmã Maria José, 
que estava afastada e que mo-
rava como caseira com sua mãe 

No dia dois 
de feverei-
ro deste 

2020, o missionário 
Osmundo Pereira de 
Araújo passou pelo 
Concílio Examinador 
e foi ordenado ao 
ministério pastoral na 
Igreja Batista Bíblica 
Monte Castelo em 
Campo Grande MS.

O concílio con-
vocado pela igreja 
enviadora do missio-
nário foi realizado no 
sábado, dia dois de 
fevereiro no período 
das 9 até às 13 horas 

No dia 5 de março 
próximo passado, o 
missionário estadu-

nidense John Haroldo Reimer 
caiu em sua casa em Atibaia e 
fraturou o quadril. Ele foi pron-
tamente atendido e levado ao 
hospital. Na noite seguinte, dia 
6 de março, passou por uma 
cirurgia para colocar uma pró-
tese no quadril. A cirurgia cor-
reu bem, mas com seus quase 

Redentora RS

evangelho de Cristo, da famí-
lia, amizade, trabalho e do 
bom uso das tecnologias. Os 
membros da igreja estão sendo 
treinados para servir e já es-
tão trabalhando bastante. Para 
este ano há a perspectiva de 
terminar as obras na constru-
ção do prédio da igreja. Orem 
pelo Pr. Luiz Miguel, Débora, 
Agnes, Annelise e Luigi. Para 
mais informações, veja Blog 
Diamantes Eternos: http://
diamanteseternos.blogspot.
com, e-mail: prmiguelgiane-
li@hotmail.com,  Telefones 
e WhatsApp: Pr. Luiz Miguel 
(37) 98831-9792 e Débora (37) 
99947-4765.

Piumhi MG

comprometidas com o Minis-
tério feminino. Para contatos 
com Maurício e Delfina, (16) 
99148-5180.

Rocha Eterna - 
Mulheres

Duas guerras acontecerão em breve

próxima grande guerra profé-
tica que haverá será Gogue e 
Magogue descrita em Ezequiel 
38 e 39. Que essa guerra ocor-
rerá, não há a menor dúvida. 
Se a pergunta for, quando ela 
ocorrerá, eu diria sempre que 
a pergunta for feita: Pelo me-
nos daqui a três anos e meio, 
e posso explicar por que.

A maioria dos intérpretes 
das Escrituras, em relação às 

profecias, acredita que essa 
guerra descrita em Ezequiel 
38 e 39, ocorrerá no meio dos 
sete anos da tribulação. Se isso 
estiver certo, e tudo indica que 
sim, sempre que alguém quiser 
saber quando, eu direi que será 
pelo menos daqui a três anos 
e meio, pois a tribulação terá 
início após o arrebatamento 
da Igreja.

A profecia de Ezequiel 38 

e 39 sobre essa guerra de Go-
gue e Magogue, fala sobre uma 
aliança de nações que guer-
reiam contra Israel. Portanto, 
para que essa guerra ocorra, 
é necessário Israel estar exis-
tindo como nação. É fato que 
Israel existe, como nação, des-
de 1948 e, portanto, é possível 
guerrear contra Israel.

Continua na Pág 6

30 anos de História da Igreja Batista 
Independente no P. S. Sebastião

e irmão em frente à sua casa no 
condomínio de chácaras Recreio 
Internacional, perguntou se ela 
não convidaria algumas pesso-
as para um culto na sua casa, o 
que ela fez, começando assim 
a se reunir o primeiro grupo de 
pessoas.  

Dois anos depois Pr. Samuel 
foi para o seu período de di-
vulgação nos EUA e deixou 
cuidando da igreja o também 
missionário americano Pr. 
Robert Nichols que a um ano 
tinha chegado no Brasil para 

aprender a língua e também 
começar uma igreja batista fun-
damentalista. No seu retorno, 
vendo que a igreja ia bem com 

cílio, secretariado pelo Pr. Carlos 
Alberto Moraes, presidente e co-
ordenador de missões da AMI, 
missão pela qual Osmundo está 
sendo enviado.

Continua na Pág 7

Depois da Ordenação, 
Osmundo prepara as malas 

rumo ao Timor Leste

94 anos, no pós-operatório, foi 
necessária diálise. Na noite de 
11 ele foi entubado e sedado 
e a sua condição geral piorou. 
No dia 19 de março de 2020, a 
Organização Palavra da Vida co-
municou o seu falecimento, por 
volta das 21 horas. Harold deixa 
a esposa Débora, que também 
está com a saúde debilitada. 

Continua na Pág 7

Morre aos 94 anos, 
Harold Reimer

27/04/1926 – 19/03/2020

Vieira (55) 99905-3881 (VIVO) 
e (55) 8442-3941 (OI). E-mail: 
isaiasegeni@gmail.com. 

Pr. Robert, Pr. Samuel decidiu 
ir para Poços de Caldas-MG. 

Continua na Pág 6

e à noite, foi a cerimônia de im-
posição de mãos durante o culto 
Consagratório. O Pr. Lourinaldo 
Pereira de Araújo, que é missio-
nário da igreja e no momento 
está como pastor interino da 
mesma, foi o moderador do con-
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e Opinião
Para criar inimigos, não precisa declarar guerra... basta 
dizer o que pensa!”
Martin Luther King Jr.

• Editorial | Carlos A. Moraes

Nunca tive receio de 
afirmar o que a Bíblia 
ensina, e uma das 

verdades por ela ensinada, é 
que a Igreja não é o local onde 
nos reunimos - o prédio -, mas 
os crentes, as pessoas salvas e, 
portanto, habitadas pelo Espírito 
Santo. O ensino neotestamentá-
rio é que nosso corpo é o templo, 
sendo a Igreja um Corpo, do qual 
Cristo é cabeça.

Nos primeiros séculos da era 
da Igreja, não havia problema 
em relação a esse ensino. O pro-
blema com essa crença começou 
quando a Igreja se acomodou 
entrando em namoro com o im-
pério romano que culminou com 
o casamento entre a Igreja e o 
Governo. A partir dali a Igreja, 
que não se prendia a templos 
feitos por mãos humanas, como 
os deuses do Panteão greco-ro-
mano, passou a prender-se. 
Era o início do que viria a ser 
o Catolicismo Romano. Depois 
dos templos feitos por mãos 
humanas, viriam, pela lógica, 
as organizações exigidas pela 
parceria com o governo, além 
das exigências religiosas como 
um clero, uma hierarquia e, para 
piorar ainda mais, o papado!

Neste 2020, em pleno século 
XXI ao presenciarmos os efeitos 
do coronavírus, revivemos o 
drama da peste bubônica - 
também conhecida como peste 
negra – ocorrida no século XIV, 
mais precisamente no período 
de 1347 a 1351, tendo dizimado 
cerca de um terço da população 
europeia. Esse lado negativo 
da peste atual, exige cuidados 
e todos, igualmente, crentes e 
descrentes, estão empenhados 
solidariamente na proteção do 
todo, pois a imprudência de um, 
pode ser fatal para muitos. As 
perdas, afinal, serão muitas, mas 
o importante é a preservação 
da vida.

Mas, como em toda crise, 
podemos enxergar, também, o 
lado positivo, e se há pelo menos 
um benefício dessa tragédia que 
tem sido o coronavírus, é o fato 
de nos fazer reviver, pelo menos 
parcial e momentaneamente, 
o que era a igreja primitiva 
durante o período de 64, com o 
imperador Nero até Constantino, 
mais precisamente no ano 313. 
A perseguição que durou cerca 
de dois séculos e meio, passando 
por 12 imperadores, não impe-
diu o crescimento da Igreja.

Por incrível que pareça, a 
partir do ano 313, quando o im-
perador Constantino promulgou 
o Édito de Milão, uma espécie 
de “legalização” do cristia-
nismo, os problemas internos 
começaram.

Pessoalmente, como cristão 
de posição batista eu gosto 
de me reunir em culto para 
celebrar, adorar, cultuar a Deus 
e aprender da sua palavra ao 
mesmo tempo em que mante-
nho comunhão com meus irmãos 

de comunidade, 
de congrega-
ção. Isso também é bíblico e não 
pode ser desprezado.

Mas, voltando ao que eu 
disse sobre o possível maior 
benefício que o coronavírus pode 
nos trazer, acredito que seja o 
resgate da igreja no lar. Eu sei 
que o exemplo não é perfeito, 
pois não estamos fazendo reuni-
ões no lar, mas reunindo apenas 
a família. Mas é uma realidade 
que também estava sendo igno-
rada por muitos, pois até mesmo 
a família celular não se reúne 
mais com regularidade.

A perseguição cruel que se 
fazia no primeiro século através 
das hostes uniformizadas do 
Império Romano, neste sécu-
lo XXI foi substituída por um 
vírus invisível a olho nu. Mas os 
efeitos, de certa forma, são os 
mesmos, obrigando as pessoas 
a permanecerem “escondidas” 
dentro de casa.

Queira Deus que ao vol-
tarmos às reuniões regulares 
nos prédios confortáveis com 
instalações planejadas e ade-
quadas, possamos refletir sobre 
o modelo neotestamentário, 
antes mesmo da primeira per-
seguição, ainda em Jerusalém: 
“todos os dias no templo e de 
casa em casa” (At 5.42). Creio, 
de todo coração, que o Senhor 
pode estar nos fazendo lembrar, 
como igreja, como povo de Deus, 
sobre esse aspecto de ser igreja, 
ignorado pela maioria de nós.

Toda crise nos torna diferen-
tes, para melhor ou para pior. 
Por isso, o grande desafio será 
assimilar as lições e resgatar a 
essência do ser igreja. Resgatar 
a verdadeira conexão espiritual 
com Deus, a intercessão pelo 
mundo, pelas autoridades, pelo 
próximo. É possível que também 
possamos enxergar melhor a 
nossa igualdade e impotência 
diante da vida. Nossa fragilidade 
e necessidade do poder de Deus.

Creio que há real possibili-
dade de sairmos um pouco mais 
fortes e revigorado em nossa fé, 
dentro do princípio do apóstolo 
Paulo ao constatar que no reco-
nhecimento de nossa fraqueza 
somos mais fortes, entendendo 
que o poder de Deus se aper-
feiçoa em nossa fraqueza (2 Co 
12.10).

Esse vírus também está nos 
fazendo ver que os bens mate-
riais, por mais que alguém os 
tenha, pode não fazer a menor 
diferença. A diferença, de fato, 
refere-se à nossa fidelidade ou 
não, aos nossos compromissos 
financeiros na proclamação do 
evangelho e da gloria de Deus, 
razão da nossa permanência 
neste mundo.

A minha expectativa é que 
quando este texto chegar às 
mãos dos leitores, tudo já esteja 
melhor do que o momento em 
que o escrevo, em meados de 
abril.

Quem diria! Charles Darwin estava correto pelo menos 
em um dos subpontos de sua teoria sobre a seleção 
natural que atua sobre todas as populações. Nossas 

características hereditárias contribuem para a nossa sobrevivência 
em ambientes mais ou menos hostis para o nosso organismo. 
Atualmente, os seres humanos estão enfrentando a pandemia 
causada pelo novo coronavírus e os números atestam que as 
pessoas de mais idade e com problemas imunológicos são as 
mais suscetíveis aos malefícios da Covid-19 enquanto que a vasta 
maioria sobreviverá a este novo antígeno sem maiores sequelas. 
Darwin diria, e com toda propriedade, que os mais fortes se 
adaptarão a esta nova situação em que o nosso ecossistema se 
encontra: survival of the fittest! Mas quem são as pessoas mais 
fortes dentro de uma população? 

Do ponto de vista médico, são os cidadãos que se abstém 
do uso de drogas, substâncias alucinógenas, tabaco, álcool, que 
praticam exercícios moderados e se alimentam adequadamente. 
Também são aqueles que, apesar de algum tipo de patologia, 
estão sendo devidamente medicados e acompanhados por seus 
médicos. O nosso sistema imunológico começa a se enfraque-
cer a partir dos 30 anos de idade e é necessário ajudá-lo com 
algum tipo de esforço externo de nossa parte.  Isso se chama 
“medicina preventiva” e o novo coronavírus veio cobrar o nosso 
estilo de vida. Nesta pandemia há casos isolados de pessoas 
jovens e saudáveis que se tornaram vítimas fatais do vírus, mas 
a grande maioria tinha mais de 60 anos e algum tipo de doença 
preexistente como diabetes ou pressão alta. Quem sabe, após 
este grande susto, os brasileiros reconsiderem o uso exagerado 
da bebida alcoólica e do tabaco bem como de outras substâncias 
químicas que prejudicam o sistema de defesa do organismo 
contra as doenças.  

Do ponto de vista econômico, os cidadãos que podem contar 
com assistência médica particular terão acesso mais rápido a 
ventiladores mecânicos do que a população em geral que depen-
de do Sistema Único de Saúde apesar de que o governo federal 
está tentando diminuir esta desigualdade. Porém, a depender do 
número de pacientes em estado grave, o sistema hospitalar, como 
um todo, entrará em colapso. O maior objetivo da quarentena 
total é impedir o congestionamento hospitalar do país. Nações 
de primeiro mundo já provaram que não estavam preparadas 
para esta pandemia. O Brasil, muito menos! Os infectologistas 
são unânimes em prever uma contaminação global, mas qua-

da República e alguns governadores estaduais é quanto ao tempo 
de duração desta quarentena sob o perigo de destruir a já tão 
combalida economia do país. É muito difícil confiar nos meios 
de comunicação que estão se alimentando freneticamente deste 
caos e na imparcialidade dos Três Poderes. Eventualmente, a 
quarentena vertical será adotada e a vida que conhecíamos até 
alguns dias atrás, nunca mais será a mesma!

Do ponto de vista bíblico, e o mais importante de todos, é a 
certeza de salvação e plena comunhão com o nosso Salvador.  Mais 
de três milhões de judeus foram poupados de dez pragas terríveis 
que caíram sobre a terra do Egito pelo simples fato que se tratava 
de um povo separado para Deus, desejando fazer a vontade de 
Deus. Isso não significa que, como cristãos, estejamos livres do 
perigo da Covid-19, mas que nenhum de nós irá morrer fora do 
plano do nosso Criador. Se você não acredita nesta afirmação, 
precisa rever a fonte de sua fé e os seus conceitos bíblicos. Deus 
é o Senhor da morte! As várias passagens bíblicas sobre a reve-
lação de Cristo estabelecem que os mais fortes espiritualmente 
durante a Grande Tribulação serão aqueles que estarão vigiando, 
orando e perseverando no Evangelho do Reino. Não é diferente 
nos dias de hoje! Precisamos nos examinar durante este pânico 
mundial e nos aproximar de Deus através da fé, da confissão de 
pecados, do arrependimento, dos louvores, do amor fraternal e da 
evangelização. Portas de oportunidades nos estão sendo abertas.  

O versículo a seguir já se cumpriu na vida da Igreja de Esmir-
na, entre 92-312 d. C., mas pode ser aplicado para a verdadeira 
IGREJA dos dias de hoje: “Nada temas das coisas que hás de 
padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para 
que sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel 
até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida” (Apocalipse 2:10). Dez 
dias representam 10 tentativas que o Império Romano buscou 
para destruir a Igreja da face da terra, mas não conseguiu. A 
primeira tentativa foi com o Imperador Nero no ano de 64 d.C. 
e a última com o Imperador Diocleciano no ano de 312 d.C. Dez 
dias também podem representar que Deus sempre coloca limites 
ao nosso sofrimento: dez dias e nada mais! Salmo 30:5: “Porque 
a sua ira dura só um momento; no seu favor está a vida. O choro 
pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã”. 

Aqui para nós gaúchos, o Xis é um lanche muito tradicio-
nal. Muitas pessoas não gostam de alguns ingredientes 
que vem dentro do Xis, aí quando pedem o lanche 

as pessoas dizem: “O meu Xis é sem ervilhas, ou o meu é sem 
maionese”, ou seja, as pessoas selecionam o que querem no 
lanche antes de comer o mesmo.

Mas o que isso tem a ver com Deus? O que eu tenho notado 
é que as pessoas querem um Deus da mesma forma que pedem 
um Xis, ou seja, um Deus que responda suas preces, mas que 
não se intrometa no meu relacionamento com um descrente, ou 
um Deus que escute a minha prece todo dia de manhã antes de 
sair para o trabalho, mas que não fale nada de algum vício que 
eu tenha (bebida, cigarro ou outro qualquer). 

Deus deixou em sua palavra ordens diretas para aquelas 
pessoas que querem ter um relacionamento com Ele, e essas 
ordens devem ser seguidas fielmente conforme Sl 119.4. Segue 
abaixo uma lista de ordens diretas de Deus para a nossa vida:

1 Ts 4.3 (NVT) - Viver em santidade, mantendo-se afastado 
do pecado sexual. 2 Co 6.14 (NVT) - Não devemos entrar em 
relacionamentos com descrentes. At 15.20 (NVT) - Devemos nos 
abster da imoralidade sexual. Ef 4.29 (NVT) - Devemos evitar o 
linguajar sujo. Ex 20.2 (NVT) - Não devemos ter outros deuses. 
Ex 20.7 (NVT) - Não devemos usar o nome de Deus em vão, Deus 
não é virgula o nome Dele é Santo e não deve ser usado em vão. 
Hb 10.25 (NVT) - Devemos congregar, e não ser um desigrejado. 

Deus deixou a sua igreja para o seu povo ter comunhão e crescer 
mutuamente.

A lista continua, e poderíamos enumerar vários outros textos 
com ordens diretas de Deus para a nossa vida. Mas eu quero 
concluir dizendo algo para você que leu esse texto até o aqui: 
Deus não funciona como um Xis! Não podemos fazer seleção do 
que vamos cumprir. Deus nos quer por inteiro e quer que sigamos 
todas as suas ordens. O Salmo 119.4 diz: “Tu nos encarregaste 
de seguir fielmente tuas ordens”. Quando uma pessoa é encar-
regada de seguir ordens, de forma fiel, o resultado esperado é o 
cumprimento de tudo o que foi ordenado. 

Agora se tu estás vivendo de forma diferente do que Deus 
ordena, hoje é o dia de mudar essa realidade. Mude de vida. 
Resolva no seu coração seguir a Deus. Busque a Sua ajuda e, com 
certeza, Ele vai te ajudar - vai colocar pessoas no teu caminho 
que irão te ajudar a se aproximar de Deus. 

Em1 Co 15.57, Paulo diz: “Mas graças a Deus, que nos dá vitória 
sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus 
Cristo! ” Busque a Jesus de todo o teu coração, ore a Ele pedindo 
perdão por ter vivido de forma parcial para Ele até aqui e tome 
o propósito de viver uma vida de acordo com a vontade Dele.

 
Josias dos Santos Candiolli

Membro da Igreja Batista Maranata 
Novo Hamburgo RS - E-mail: josiassc@gmail.com

A Igreja e os efeitos 
positivos do Coronavírus 

“A sobrevivência do mais forte”
rentena é necessária para diminuir o ritmo 
deste alastramento e dar tempo para que os 
hospitais se adaptem a esta nova realidade. 
A discussão de momento entre o Presidente 

O Deus Xis
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O que a igreja representa para mim? Qual é a relevância 
do povo de Deus e sua ligação comigo? Enquanto 
alguns cristãos relegam, tratam a igreja de maneira 

secundária, outros se apegam à comunidade dos salvos, “colam” 
nela, se impregnam, vivem-na. 

Aliás.... Não é fácil de falar da igreja, como algo fora de nós, 
se estamos nela, mergulhados, batizados nesse Corpo, do qual 
nos tornamos inseparáveis...

Não podemos perder, jamais, a visão da igreja, tão fundamental 
a nós e a sociedade, mais do que um lugar para ir e vir, de um ponto 
de encontro, mais do que um compromisso religioso...  Uma igreja 
é diferente de qualquer outra organização humana. Em qualquer 
outra, participamos com direitos e deveres, com benefícios e respon-
sabilidades, mas Igreja, para estar dentro, precisa ter novo coração, 
novo nascimento, perdoado, e em processo de transformação. É 
mais do que seguir código de conduta, é pertencimento. 

Imagino os cuidados da nossa casa...  Nós a mantemos or-
ganizada, limpa, investimos na manutenção: Pintura, limpeza, 
consertos.... Quando usamos demais a porta de um armário, 
precisamos ajustar, trocar o sofá, o fogão.... Investimos na 
alimentação, educação dos filhos, sempre para melhorar... 
Ninguém em sã consciência, vai deixando a casa despencar...

Como é necessário termos a mesma atitude para com a nos-
sa igreja local!  Eu sei, amamos a Igreja de Jesus espalhada pelo 
mundo, mas estou falando da igreja local, extensão da minha 
casa, extensão da minha família, afinal temos laços de afetos, 
de liberdade, de comunhão, muitas vezes mais fortes com o 
povo de Deus do que com a parentela sanguínea. Estou certo?

Gostaria de refletir com vocês sobre o ideal de igreja, em 
que cuidamos como “donos”, na verdade somos... Nosso Papai 
do céu é o dono dos negócios. Quem é dono, cuida, investe, 
melhora, busca soluções. 

Imagine se todos os colaboradores e gestores de sua em-
presa  ou da sua igreja, tivessem esta mesma mentalidade, em 
inglês, “ownership”, traduzida para o português como “atitude 
de dono”, conforme Fernando Mantovani, site da revista Exame 
. Diretor geral da Robert Half. 

Diferente da mentalidade consumista, “eu uso, eu exijo, não 
me envolvo, tô pagando”!  Há pessoas assim... Usam a igreja, 
não a amam, uma mentalidade de cliente, não de colaborador.

Para entendermos melhor: Vocês já ouviram falar da dife-
rença entre a colonização americana, pelos ingleses e a coloni-
zação brasileira pelos portugueses e espanhóis? A questão não 
é quem nos colonizou, mas como foi feita. Há uma diferença 
enorme entre ambas. O objetivo quando o Brasil foi colonizado, 
por 3 séculos, foi para extrair, esgotar nossas riquezas, sugar o 
que tinha do nosso verde amarelo, para enriquecer países da 
Europa. A colonização brasileira foi de exploração. 

Já a colonização americana, foi assim: As famílias inglesas 
romperam com a Igreja anglicana, chefiada pelo rei da Ingla-
terra, e queriam um lugar para viver, prosperar, ensinar valores 
bíblicos para seus filhos. Queriam desenvolver o novo mundo. A 
chamada colonização de povoamento. Hoje, os Estados Unidos 
são a maior economia do mundo e a maior força militar. Veja 
bem, não estou defendendo tudo que os americanos fazem, 
apenas destacando bons legados (missões, por exemplo) ...

Precisamos dessa mentalidade: Minha igreja, meu povo, 
minha história e meu futuro. Temos a aprendido a cuidar, a 
servir, a investir nesse projeto de Deus? Se investimos para 
o aperfeiçoamento da nossa igreja, colheremos seus frutos e 
nossos filhos também. Envolve sacrifícios, trabalho, coração, 
oração, entrega...  Não é para sermos como uma creche onde 
as crianças não crescem, não aprendem a servir...

Quando o povo de Israel saiu do Egito era para cuidar da 
Terra de Canaã. Criarem os filhos, viverem a ética dos 10 man-
damentos, ajudar o irmão pobre. A igreja será cada vez melhor 
se cuidarmos dela. Gosto muito da figura da figueira: 

“Quem cuida de uma figueira, comerá do seu fruto” Pv 
27.18 É tolice, é irracional jogar pedras na figueira, machucar 
seu tronco, arrancar a força os frutos verdes...  Ao cuidarmos 
bem dessa figueira, ela nos dará sombra, frutos frescos e sau-
dáveis. A igreja é assim também, nutre, alimenta, nossos filhos 
são abençoados, recebem valores.

Igreja, ame-a ou deixe-a! É o Reino em desenvolvimento...

 https://exame.abril.com.br/blog/sua-carreira-sua-gestao/atitude-
de-dono-como-formar-uma-equipe-com-esse-perfil/

Quão rápida passa a vida 
é o que escutamos das 
pessoas, principalmen-

te, depois dos cinquenta anos. O 
que faríamos e o que não faría-
mos se pudéssemos viver tudo 
novamente? Depois de toda essa 
maratona onde chegaremos? O 
que seria de nós sem a graça e 
as misericórdias de Deus a todo 
instante em nossas vidas? 

Existem os quilômetros fáceis 
e também aqueles que parecem 
impossíveis. A vida pode durar 
uma maratona, mas com Jesus, 
e somente som Ele, em alguma 
manhã cruzaremos eternamente 
livres a linha de chegada.

Eu fui criado apenas por mi-
nha mãe com auxílio da minha 
avó. Meu pai nunca quis saber de 
mim e minha família me rejeitava 
porque eu parecia muito com ele. 
Meu avô, por exemplo, me igno-
rava quando eu ia tomar benção 
dele, e até hoje não costumo to-
mar benção da minha família, pois 
fiquei traumatizado, uma vez que 
não sentia nada de bom quando 
tentava fazer. 

Eu cresci com a identidade que 
me foi imposta algumas vezes: me-
nino tu és muito feio. Eu me tornei 
muito tímido e tinha vergonha de 
todo mundo que passava por mim. 
Eu andava somente de cabeça 
baixa e não conseguia confiar em 
ninguém. Para mim, eu nunca seria 
aceito pelas pessoas e nunca seria 
nada em minha vida.

Não existiu diálogo e não exis-
tiu amor, mas existiu a graça do 
Senhor. Em Cristo, pela graça de 
Deus, sou o que sou (I Co 15.10). 
A maior parte da minha vida foi de 
tentar cuidar da minha mãe que 
desde os seus dezoito anos sofre 
de severa depressão e transtorno 
bipolar. Meus irmãos ainda eram 
pequenos e eu era o único que en-

Dicas de Leitura
A HISTÓRIA MUNDIAL NA VISÃO DO PROFETA DANIEL
Roger Liebi
www.chamada.com.br

Comores continua sen-
do um dos países mais 
restritos do mundo. O 

governo recebe abertamente os 
turistas e, embora os estrangei-
ros residentes tenham liberdade 
religiosa, os comorenses não. Para 
eles, a conversão do Islã é ilegal. 
Compartilhar o evangelho e dis-
cipular novos crentes também é 
altamente proibido e pode levar à 
expulsão de estrangeiros e prisão 
para os cristãos locais. Os muçul-
manos que se tornam cristãos de-
vem se reunir em segredo para 

A eternidade irá ao mesmo tempo abrir olhos 
e calar bocas”.
Jim Elliot

Minha 
Igreja, meu 
povo, minha 
história e meu 
futuro

(Parte I)

A vida é uma maratona
Alessandro Monteiro

tendia o que ela realmente tinha, 
pois era também espiritual. Sua 
história é muito triste. Quando co-
meçou a fumar, ainda jovem, e se 
comportar de forma que não agra-
dava aos meus avós, eles a inter-
naram em um hospital psiquiátrico 
onde tomou remédios muito pesa-
dos e choques na cabeça por vários 
dias. Minha avó, quando resolveu 
tirá-la do hospital acreditando que 
seu tratamento deveria ser espiri-
tual, a levou para fazer tratamento 
com um macumbeiro, onde ficou 
meses tomando remédios e pas-
sando por rituais desta religião. Eu 
e meus irmãos viemos logo depois 
de tudo isso, mas sempre sobre a 
graça e misericórdia do Senhor. 
Hoje sinto algo muito bom sobre a 
sua salvação em Jesus Cristo, mas 
ela ainda sofre bastante por tudo 
que já passou. 

A maratona pode ser ruim 
para muitos desde a largada, mas 
com Jesus cruzaremos a linha de 
chegada. E a vida eterna é esta: 
que te conheçam, a ti só, por único 
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, 
a quem enviaste (Jo 17.3).

No dia 10 de abril deste ano, às 
18h35, meu pai faleceu. Ele estava 
em coma com falência múltipla 
dos órgãos e só um milagre po-
deria salvá-lo. Foi um dia triste, 
de perda e de reflexão, mas ao 
mesmo tempo, foi um dia incrí-
vel. Mesmo distante e sem nunca 

tê-lo verdadeiramente como pai, 
eu passei o dia orando por um mi-
lagre em sua vida e salvação em 
Jesus Cristo. E às 18 horas desse 
dia, eu senti algo muito especial 
que nunca havia sentido antes, 
eu sentia a benção verdadeira do 
meu pai. Coisas desse mundo são 
mais fáceis de explicar, mas para 
isso não tenho palavras exatas ou 
suficientes. O que senti foi muito, 
muito bom, e tenho certeza que 
um milagre acontecia naquele 
momento. 

Mesmo passando por um 
momento de grande angústia no 
meu trabalho, pois estava sendo 
perseguido por pessoas que não 
gostam de Jesus Cristo (que ben-
ção, que privilégio!). Mesmo com 
minha mãe passando por sua mais 
profunda crise de depressão. No 
dia da morte do meu pai eu vivi um 
dos melhores dias da minha vida. 
Que graça! O que seria de nós sem 
as misericórdias do Senhor! Ali re-
nasceu um sentimento de muitas 
vitórias e de bênçãos especiais e 
imerecidas para mim.

O que passei nos últimos me-
ses me levou ao que no mundo é 
definido como depressão. Eu esta-
va com um buraco tão profundo no 
peito, que eu não conseguia sentir 
nada de bom na minha vida. Mas 
Deus usou este momento para fa-
zer um milagre em mim. Eu perdi a 
vergonha, perdi a timidez, não me 

acho mais feio e sigo a vida mais 
livre depois dessa graça. Um mila-
gre me aconteceu. Tenho a certeza 
de que coisas ainda mais incríveis 
estão prontas para acontecer e que 
estou sendo moldado para isso. 

Deus tem seus propósitos, e 
seus milagres surgem de onde ele 
quiser. Se vivemos além do que 
merecemos, então o sentir de 
qualquer fadiga é também graça 
de Deus. O choro pode durar uma 
noite, mas a alegria vem pela ma-
nhã. Em alguma manhã ela vem.

Eu conheci Jesus Cristo através 
da minha namorada, hoje minha 
esposa, Ivete. Filha legítima de 
Deus. Uma benção do Senhor. 
Juntos com nossa filha, Julia, um 
presente de Deus, seguimos olhan-
do para o alto. 

Portanto, se já ressuscitastes 
com Cristo, buscai as coisas que 
são de cima, onde Cristo está as-
sentado à destra de Deus. Pensai 
nas coisas que são de cima, e não 
nas que são da terra; Porque já 
estais mortos, e a vossa vida está 
escondida com Cristo em Deus. 
Quando Cristo, que é a nossa vida, 
se manifestar, então também vós 
vos manifestareis com ele em gló-
ria (Cl 3.1-4).

A vida é uma maratona onde 
temos a oportunidade de cruzar a 
linha de chegada no céu.

Vamos correr com perseve-
rança a corrida que Deus colocou 
diante de nós (Hb 12.1).

 

Alessandro com a esposa e filha

estudar e cultuar. Algumas organi-
zações cristãs podem operar, mas 
são rigorosamente monitoradas e 
restritas a projetos humanitários. 

Apesar desses desafios, o 
evangelho continua a se espalhar 
pela ousadia dos crentes clandes-
tinos e pela distribuição secreta 
de material bíblico. Quase 99% 
dos comorenses são muçulmanos 
sunitas. Quem deixa o Islã é forte-
mente perseguido por membros 
da família e pelo governo.

Os crentes devem se reunir em 
pequenos grupos e só podem com-

partilhar sua fé por meio de relacio-
namentos pessoais individuais. Toda 
vez que os crentes se reúnem para 
ler suas Bíblias ou falar sobre sua fé, 
eles se arriscam à perseguição física 
e social de suas comunidades, bem 
como à prisão pelo governo. 

Recentemente, cinco crentes 
que organizaram uma reunião em 
uma residência particular foram 
presos. Além disso, todos os es-
trangeiros associados a uma igre-
ja internacional foram expulsos e 
alguns locais foram presos depois 
que a Bíblia infantil foi descober-

Ore por Comores
ta em caixas de brinquedos para 
crianças comorianas. A tradução 
da Bíblia para os idiomas nativos 
tem sido lenta e difícil, com ape-
nas partes da Escritura disponíveis 
nesses idiomas após mais de uma 
década de trabalho.

Ore para que nossos irmãos 
comorenses possam seguir firmes 
na caminhada com Deus, para que 
eles sejam capacitados e renova-
dos. E ore para que as traduções da 
Bíblia possam ser efetivadas e que 
as Escrituras cheguem completas 
para os nossos irmãos.

recurso prático que traz uma série de conteúdos inspiradores para todo 
aquele que deseja aprofundar seu conhecimento acerca das Escrituras 
e, assim, testemunhar poderosamente a mensagem que transforma e 
conduz à vida plena. Ideal para o estudo individual ou em grupo; indis-
pensável para líderes de ministérios. Elaborado para pessoas que desejam 
impulsionar um programa sério e eficaz de discipulado. O segredo para 
o crescimento orgânico e saudável do corpo de Cristo está em discípulos 
fazerem discípulos.

CELEBRANDO O EVANGELHO NO LIVRO DE ROMANOS
Elyse Fitzpatrick

Existem muitos sistemas e ideologias filosóficas que 
nos oferecem maneiras específicas de observar a história. 
Todavia, quando se trata das questões quanto ao futuro, 
essas ideias elaboradas conseguem apenas oferecer meras 
especulações. Roger Liebi, pelo contrário, demonstra que 
a Bíblia é fundamentalmente diferente. Nenhuma religião ou ideologia 
consegue apresentar uma profecia que se estende de forma tão detalhada 
ao longo de séculos e milênios e se cumpre infalivelmente. Nesse aspecto, 
a Bíblia é única! Só o livro de Daniel já contém mais de 200 predições que 
se cumpriram na história. O leitor ficará admirado ao verificar com quanta 
exatidão essas profecias se concretizaram nesse sentido.

MULTIPLIQUE: DISCÍPULOS QUE FAZEM DISCÍPULOS
Francis Chan e Mark Beuving
www.mundocristao.com.br

Com o intuito de estimular os cristãos em todo o 
mundo a avançarem poderosamente na propagação das 
Boas Novas, Francis Chan e Mark Beuving escreveram o 
livro Multiplique: Discípulos que fazem discípulos. Um 

www.vidanova.com.br 
Podemos ir dormir à noite acreditando no evangelho 

e acordar todas as manhãs precisando ouvi-lo novamen-
te. Mas, como muitos de nós não encontramos tempo 
para mergulhar em um extenso comentário sobre Ro-
manos - o livro escrito por Paulo que mostra as gloriosas 
riquezas da boa notícia -, precisamos de recursos que 
nos auxiliem em nossa busca diária pelo evangelho. Felizmente, em 
Celebrando o evangelho no livro de Romanos, Elyse Fitzpatrick torna 
acessível a mensagem dessa carta, que Martinho Lutero chamou “o 
evangelho em sua forma mais pura”. Este devocional de 32 dias, ao 
longo dos quais somos levados a colocar essa boa notícia em prática, 
nos ajuda a experimentar o profundo refrigério expresso com clareza 
nessa extraordinária carta. 
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Missionário
Não foi o mundo que piorou, as coberturas 
jornalísticas é que melhoraram muito.”
G. K. Chesterton

Uma ferramenta imprescindível para todo líder cris-
tão é a Palavra de Deus. Parece redundância e uma 
obviedade afirmar isto, porém vejamos abaixo como 

muitas vezes estamos aquém daquilo que se espera quanto à 
importância dada a Ela. Não é uma lista exaustiva, porém está 
em ordem de prioridade:

Para si – a maioria de nós quando estuda a Palavra está 
sempre preocupado em como poderá aplicar o texto lido 
no próximo culto, na reunião de ensino bíblico ou em algum 
aconselhamento, porém esta posição está equivocada, pois 
primeiro a Bíblia precisa queimar nosso coração para depois 
ser aplicada a outros.

Martinho Lutero, o grande reformador, ensinou uma maneira 
singular de estudar a Bíblia, que ele chamava de “cordão de 
quatro dobras”, que consistia em escolher um texto bíblico, de 
preferência o sermão da Montanha, ou alguma escritura que 
contivesse aplicações práticas, com a qual assim procedia: a) 
meditação sobre o texto procurando entender seu sentido; 
b) verificação no coração de pecados relacionados ao texto 
e confissão dos mesmos ao Senhor; c) pedir ao Senhor para 
que o versículo em apreço se torne realidade em sua vida; d) 
agradecer ao Senhor pelos avanços já atingidos e sua provisão 
sobre o texto.

Este método, que não é único, inflama o coração e faz com 
que a Palavra produza as mudanças necessárias em nós para 
nos tornar como Jesus, o que realmente produz impacto sobre 
as vidas de quem ministramos.

Para os outros – somente quando estivermos encharcados, 
insuflados e inflamados pela Palavra é que temos condições 
de transmiti-la para outros, sob o risco de sermos hipócritas 
diante daqueles a quem ministramos, caso não sejamos nós 
primeiro transformados por Ela.

Para isto ouvimos a voz do Espírito Santo, consultamos 
várias versões de Bíblias, dicionários e concordâncias ou outros 
materiais disponíveis e, de forma organizada e clara, ensinamos 
aos outros.

Confronto e conforto – precisa haver equilíbrio entre 
estas duas verdades contidas na Palavra de Deus para ge-
rar crentes saudáveis, pois Ela sempre é juízo e graça, lei 
e evangelho.

O confronto refere-se ao fato de que muitas vezes pregamos 
um evangelho voltado apenas às necessidades das pessoas, sem 
ter coragem de denunciar a sua condição de rebelião contra 
Deus, pois ainda não confessaram seu pecado nem creram em 
Cristo para a salvação (2 Co 7.9).

Somente quando esta condição é preenchida é que o homem 
encontra o conforto da Palavra, ou seja, torna-se herdeiro de 
todas as bênçãos celestiais e passa a desfrutar do descanso 
dos braços amorosos do Pai.

Pureza doutrinária – os passos anteriores produzem 
em nós pureza doutrinária, o que evita que sejamos 
levados por qualquer “vento de doutrina” (Ef 4.14), 
especialmente quando substituímos sermões avivados 
pelo fogo do Espírito por sermões avivalistas que ape-
nas buscam o aplauso e louvação do auditório, que ao 
final se resumem a um amontoado de chavões e jargões 
evangélicos, sem, contudo, produzir a mudança neces-
sária nas pessoas.

Somente quando nosso coração é lavrado e sulcado pela 
Palavra de Deus é que manteremos a nós e aqueles que nos 
ouvem, na simplicidade e poder transformador do Evangelho. 
“Porque os que dantes conheceu, também os predestinou 
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que 
Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. ” (Rm 8.29). Como 
está sendo pregada a Palavra na sua Igreja local? Com você a 
resposta diante de Deus!

O missionário Pr. Leonil-
son Pereira leite, do Proje-
to Uberaba, coordenando 
o trabalho de Evangelismo 
Através do Esporte está sa-
tisfeito com os resultados do 
trabalho, pois tem produzido 
frutos entre crianças, adoles-
centes e jovens. O objetivo 
a médio prazo é alcançar os 
familiares adultos. Na parte 
de construção, além do iní-
cio das obras em Delta, Pr. 
Leonilson está trabalhando 
na fachada do templo em 
Uberaba. Todo esse trabalho 
está sendo feito sem deixar 
de lado o apoio no sustento 
da obra missionária em ou-
tros campos. Para contatos 
com Pr. Leonilson Leite: (34) 
3311-1142 e 99117-9309.

Os missionários Pr. Almir 
Nunes e Helena, trabalhando 
na plantação das igrejas em 
Batatais e Franca estão anima-
dos com as perspectivas para 
2020. Em Batatais SP, na Igre-
ja Batista da Vitória, o obreiro 
Ícaro Murilo Tomazelli e sua 
esposa Priscila, formado pelo 
Seminário Batista Ebenézer 
de Ribeirão Preto SP está sen-
do preparado para assumir o 
trabalho. O obreiro Sílvio Ro-
berto Guadanhim e sua esposa 

Pr. Rodolfo e Natália Di-
nardi neste ano de 2020 co-
meçaram a servir o Senhor 
efetivamente em uma escola 
onde terão a oportunidade 
de estar todas as segundas-
feiras ensinando crianças de 
4 e 5 anos com o programa 
“Construção de Caráter”. Há 
15 almas sendo ensinadas 
sobre caráter cristão. Inter-
cedam para que Deus possa 
trabalhar nos corações des-
ses pequeninos. Enquanto 
servem, Rodolfo e Natália 
continuam visitando igrejas 
apresentando o ministério 
para alcançar o sustento. 
Contatos com o casal para 
agendamento (16) 98856-
9011.

O missionário, Pr. Francisco 
Cosmo da Silva Neto e sua es-
posa, Sulamita Souza Brandão 
Silva, do Projeto Serra Gaúcha, 
em Caxias do Sul RS, continua 
no difícil trabalho de plantar 
uma igreja batista conserva-
dora na cidade. Pr. Cosmo tem 
enfrentado problemas com o 
sustento que está muito abai-
xo do necessário e pede apoio 
das igrejas que o conhecem e, 
principalmente, daquelas que 

O missionário Pr. Ricar-
do Brito, trabalhando com o 
Projeto Luz para o Oriente, 
foi agraciado pela bênção de 
poder participar, com cem por 

Durante o período de pan-
demia do coronavírus, as visi-
tas ao Hospital de Amor foram 
suspensas temporariamente, 
até mesmo os acompanhan-
tes tiveram que ser dispen-
sados para maior segurança 
dos pacientes e para a equipe 
do hospital. Isto se enquadra 
também as visitas nos alo-
jamentos, Casas de Apoio e 
Pousadas ao redor do hospital. 
Como teve que ficar em casa, 

A Pregação 
da Palavra de 
Deus como 
prioridade no 
culto

Projeto 
Uberaba 
MG

Barretos SP

Luz para o Oriente

cento de bolsa, do Curso de 
Pós-Graduação em Islamismo 
no Seminário Servo de Cristo 
em São Paulo, capital, onde de-
senvolve seu ministério. Sua 

matrícula foi efetivada no dia 
9 de março. O curso será feito 
em módulos e teve início no 
dia 13 de março. Certamente 
esses estudos proporcionarão 
melhor preparo para o desen-
volvimento do projeto “Luz 
para o Oriente”, pois aborda-
rá temas como, a história da 
formação do Islã e sua expan-
são; interpretação corânica e 
pós-corânica de temas bíblicos; 
compartilhamento da fé cristã 
com os muçulmanos, e a diver-
sidade na comunidade islâmica 
e suas instituições. Na foto, os 
43 participantes do 4° Encon-
tro do Ministério “Luz para o 
Oriente! Para contatos com o 
missionário, (17) 98811-5780.  

Ribeirão 
Preto SP

Família Nunes

teve oportunidade de visitar e 
apresentar seu projeto. A irmã 
Sulamita está trabalhando em 
um hospital e tem aproveitado 
as oportunidades para evange-
lização. Pr. Cosmo pede oração 
pelo filho primogênito, Lucas, 
que se casou, para que seja 
bom marido e pai. Pelo caçu-
la, Daniel, que tem ajudado no 
trabalho através da música. 
Contatos pelo WhatsApp (54) 
9948-2289.

Caxias do Sul RS

Raquel, acaba de se formar no 
Instituto Pedra Viva em abril e 
está trabalhando nos ministé-
rios com casais e com crianças. 
Na Igreja Batista Esperança, em 
Franca SP, o obreiro Natãn está 
se preparando no seminário e 
trabalhando na liderança dos jo-
vens e outros ministérios. Orem 
pelas duas novas igrejas para 
que Deus continue abençoan-
do. Para acompanhar o traba-
lho do missionário Pr. Almir, siga 
pelo Facebook: Igreja Batista da 

Vitória de Batatais; Igreja Batista 
Esperança de Franca, ou pelo Al-
mir Nunes e Helena Carmanhãn 
Nunes. Para contatos, e-mail: 
pralmirnunes@yahoo.com.br, 
ou Celular (16) 99187-6656.

a missionária Irani Camargo 
procurou acompanhar aque-

les que estão na sua lista do 
WhatsApp. 
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É juízo de Deus, pois o cálice da sua ira começou a 
transbordar! É a bíblica colheita da semeadura do mal. 
E aqui vão 10 razões porque Deus ajuíza o mundo, 

quarentenando-o e dobrando-o diante de um vírus invisível:
1. O coronavírus é juízo porque os homens pós-moderno 

deixou claro que não precisa de Deus, pois “são deuses” e 
podem reger o mundo. Sem freios, se curvaram à mentira, 
à maldade e à corrupção, tal qual nos dias de Noé (Sl 5:6; Pv 
10:29; Lc 17:26,27).

2. O coronavírus é juízo porque os homens, “não gostam 
das Escrituras” (Jr 6:10)! Sem “lâmpada e luz” perderam a 
vergonha (Jr 6:15; 8:12) e entregaram-se ao adultério, à for-
nicação e mudaram o uso da sua natureza, casando homem 
com homem e mulher com mulher” (Rm 1: 25-27,30).

3. O coronavírus é juízo porque a blasfêmia contra Cristo 
acendeu a ira de Deus”! Possuídos pelo espírito blasfemo 
definem Jesus como gay, adúltero, fracote, amante de Mada-
lena e coisas outras do inferno. Diz o Senhor: “Porventura não 
castigaria eu por causa destas coisas? Minha é a vingança, diz 
o Senhor; eu retribuirei” (Jr 5:29; Hb 10:30). 

4. O coronavírus é juízo porque os homens se tornaram 
impiedosos e sem afeto. Odiaram Jesus e perseguem a sua 
igreja! Coreia do Norte, China e outros, penalizam febrilmente 
os cristãos! No Ocidente a igreja é tolerada. Jesus disse: “sereis 
odiados de todos”! (Mt 10:22; Jo 15:18).

5. O coronavírus é juízo porque os homens andam nos seus 
próprios conselhos, dando ouvidos à voz das trevas e decididos 
a removerem os marcos estabelecidos por Deus. É proibido 
proibir (Sl 11:3; Jr. 6:16,17,24; 1a Jo 4:6; 5:2-4).

6. O coronavírus é juízo porque os homens se tornaram 
violentos, aborrecedores de Deus, soberbos, ladrões, deso-
bedientes a pais e mães, sem afeto natural, irreconciliáveis, 
sem misericórdia e cheios de malignidade (Ez 7:9-11,23; Rm 
1:28-30).

7. O coronavírus é juízo sobre a apostasia! Mercadores da 
fé e deturpadores das Escrituras. Bem disse um servo de Deus: 
“E agora, onde os lenços ungidos para curar os contaminados? 
Onde óleo milagroso e as águas santas do Jordão? Onde os 
319 ungidos? ” O vírus arrancou-lhes a máscara”!

É um “outro evangelho, de outro jesus e de um outro es-
pírito”- sem cruz e coexistindo pacificamente com o mundo 
(Mt 7:15-23; 2 Pd 2:1-3; Jd 17-19; 2 Co.11:4).

8. O Coronavírus é juízo porque a corrupção é um cân-
cer letal! Indiferença e crueldade! Onde os “Daniéis e os 
Neemias”?!mas os primeiros governadores, que foram 
antes de mim, oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e 
vinho…, porém eu assim não fiz, por causa do temor de 
Deus (Ne 5:15).

Juízo ante tanta sujidade, propina, suborno, egoísmo e 
coisas outras que “destrói grandemente” (Mq 2:10).

9. O Coronavírus é juízo porque é profético! Coisas es-
pantosas! Desastres naturais! Extinção de muitas espécies na 
fauna terrestre e marítima!  A criação geme com Queimadas, 
Desmatamento e Degradação do Meio Ambiente! (Os 4:3; 
Rm 8:22).

10. O coronavírus é juízo sobre os “desajustados de 
dentro impedindo a entrada dos de fora”. São os que divi-
dem igrejas! Diótrefes! Sensuais! Defraudadores e defrau-
dadoras! Vestes contaminadas! Costumes mundanos! Não 
fazem diferença!

 Está escrito: “...Não sabeis vós que a amizade do mun-
do é inimizade contra Deus? Portanto qualquer que quiser 
ser amigo mundo constitui-se inimigo de Deus” (Tg 4:4; 
Rm 8:7,8)!

Deus (com um vírus) ”retirou o controle do mundo das 
mãos humanas”! Impotente, a supergeração neomodernista 
vê as “torres gêmeas” (Saúde e Economia) abaladas pelo ví-
rus! É o dito: “se correr o bicho pega; se ficar o bicho come”! 
Convenhamos: há um ar escatológico no mundo, não percebe?

Como virgens prudentes, aguardamos o “Noivo”!
Mesmo diante da enxurrada de prognósticos sombrios sobre 

economia e incertezas após o Covid-19, continuamos firmes. 
Naquele em quem cremos, pois ELE NUNCA NOS FALTARÁ! 
Vivamos um dia de cada vez, lembrando de suas palavras: 
Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima 
e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se apro-
xima (Mt 24:25; Lc 21:28). 

O missionário Pr. Cris-
thian Ching, e sua esposa 
Denise começaram o proje-
to missionário em Senador 
Canedo no dia 13 de janeiro 
de 2019. Depois de um ano 
de lutas, trabalho e sacrifí-
cio, aprendendo a depen-
der totalmente do Senhor, 
as bênçãos chegaram. De 22 
pessoas o grupo agora está 
com 50, a maioria deles no-
vos convertidos. Nos dias 23 
a 26 de janeiro aconteceu 
a primeira conferência de 
aniversário da Igreja Batista 
Fundamental, tendo como 
preletor o Pr. Deusvânio Sou-
za, missionário em Cocos BA, 
sob o tema, “Olhando para 
Cristo! ”. No último dia da 
conferência, domingo 26, 
foram batizadas duas jo-
vens irmãs, Débora e Kelly, 
que decidiram dar o primei-
ro passo de obediência que 
é o batismo. Orem pela De-
nise que está grávida do 
primeiro filho que deverá 
nascer dia 18 de maio. O 
nome dele será Lyam, que 
significa: “protetor cora-
joso”. Orem pelo sustento 
da família, pois ainda estão 
com apenas metade do ne-
cessário.

A Igreja Batista Bíblica 
Fundamentalista em Cubati e 
a Congregação de São Vicen-
te do Seridó, que estão sob a 
responsabilidade do missio-
nário Marco Antonio realizou 

A foto mostra um grupo fami-
liar do Projeto Sertão Potiguar no 
dia 10 de fevereiro no Bairro Santa 
Delmira. Deus está no controle da 
plantação da Igreja Batista Bíblica 
de Mossoró com vistas a alcançar 
as comunidades pequenas entre 
Mossoró e Pau dos Ferros RN. Ore 
pelo projeto Sertão Potiguar no Rio 
Grande do Norte com o missionário 
pastor Edilson J. P. Araújo, enviado 
pela IBBB Guarulhos liderada pelo 
Pr. Wagner Bueno. O missionário 
está levantando sustento e para 
fazer contato: (84) 8628-3932.

Pr. André Moreira e famí-
lia, trabalhando no Centro 
de Treinamento Missioná-
rio Shekinah, em Vianópolis 
GO, com treinamento dos 
futuros missionários que 
levarão a Palavra de Deus 
a outros povos, principal-
mente indígenas. Pr. André 
também faz viagens para al-
gumas aldeias representan-
do o Conselho da missão, 
ou até mesmo viagens de 
sondagem com finalidade 

A irmã Rose Cerpe pede 
aos que acompanham e 
apoiam seu ministério, que 
continuem orando e apoian-
do-a. Deus proporcionou que 
ela ministrasse para 280 mu-
lheres dividido em 18 cursos 
pelo qual ela é responsável. 
Ela ministra sobre o tema 
Dores da Alma, abordan-
do temas sobre depressão, 
abusos, ansiedades, entre 

Enquanto os cristãos se concentram no fim dos tempos, 
os inimigos de Jesus Cristo cuidam de seus negócios 
nefastos para arruinar nosso mundo”.
Gary DeMar

10 razões 
porque o 
coronavírus 
é juízo

um retiro espiritual contando 
com a participação das igrejas 
co-irmãs: Igreja Batista de For-
taleza, Igreja Batista Horizonte, 
Igreja Batista Catolé e a Igreja 
Batista de Aroeiras. Também 

marcaram presença os pasto-
res Paulo, Edinaldo, Arlindo, 
Ricardo e Adriano. Durante o 
evento foi realizado o batismo 
das irmãs Vanessa e Marinalva. 
Contatos: (83) 9642-4133.

Cubati PB

Projeto Sertão Potiguar

Senador 
Canedo GO

O missionário Pr. Divino 
Amorim, e sua família, tra-
balhando em Maputo, Mo-
çambique, África teve em 
2019 bons resultados na 
obra e começou 2020 ani-
mado para dar continuidade 
ao trabalho. Neste início de 
ano, Divino e Maria cele-

Maputo
braram Bodas de Prata no 
casamento. Comemoração 
singela, mas ao mesmo tem-
po marcante para o casal. 
Orem pela irmã Maria que 
continua em tratamento de 
saúde. O filho Nathanael 
está em Curitiba fazendo 
faculdade. 

Rose Cerpe
outros. Orem especialmen-
te pelo sustento financeiro 
da Rose, pois ela alcançou 
apenas 40% do necessário. 
Rose tem projetos que en-
volvem orfanato e uma ONG 
para trabalhos de artesana-
to. Atualmente Rose está mi-
nistrando para quatro classes 
para cerca de 30 mulheres. 
Para contatos com a irmã 
Rose (11) 98956-5462.

Família Cardoso

Família Moreira

de conhecer novas aldeias 
que ainda não tem presen-
ça missionária. Continuem 
orando pela Marlete que se-
gue em tratamento e pela fi-
lha Duda que decidiu se pre-
parar para servir ao Senhor, 
e foi fazer o curso teológico 
no Instituto Bíblico Peniel, 
em Jacutinga MG. Outra fi-
lha, a Ester está estudando 
em Manaus AM, na escola 
para filhos de missionários 
em Puraquequara.

O mis-
sionário Pr. 
Elias Cardo-
so, traba-
lhando em 
equipe com 
o missioná-
rio Pr. Josué 
Amaral na 
plantação 
da Igre ja 
Batista Bom 

ros para as viagens de apoio 
aos ribeirinhos, pois os cus-
tos são altos. Também o sus-
tento do próprio missionário 
ainda está sendo levantado. 
Para contatos: Telefone: (92) 
99134-0395, e-mail: pr.elias.
cardoso@hotmail.com.

Pastor, no projeto Grande Ma-
naus que também alcança o 
interior através do treinamen-
to de líderes ribeirinhos, prin-
cipalmente na Congregação 
Batista Maraã no rio Japurá. 
Estejam orando pelo supri-
mento dos recursos financei-
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Radar
Geral

Genaína Reder

Outro detalhe impor-
tante que é possível 
identificar, é o fato 

que todas as nações mencio-
nadas no texto bíblico estão 
em evidência atualmente e, 
para nossa surpresa, estão 
fazendo alianças entre si. É o 
caso de nações como, Rússia, 
Irã, Líbia e Turquia, que nunca 
foram aliadas ao longo da his-
tória, mas atualmente estão 
nas manchetes dos jornais do 
mundo todo formando uma 
aliança entre si. E tem mais: 
são nações inimigas declaradas 
de Israel. 

Como as guerras são to-
das voltadas para o poder e o 
controle da energia, podemos 
lembrar que desde 2010, des-
cobriu-se que Israel tinha gás 
natural e petróleo tornando-o 
muito atraente. Petróleo, po-
der e profecia, andam de mãos 
dadas.

Não vivemos tempos nor-
mais. Qualquer pessoa com 

Em janeiro de 1990 a 
igreja foi organizada 
e desde então tor-

nou-se costume comemorar 
o aniversário nesta dada. Pas-
tor Roberto dirigiu a igreja até 
1993 quando teve um infarto 
e precisou retornar para trata-
mento nos EUA.  Quando vol-
tou para o Brasil decidiu mudar 
de cidade para uma que tives-
se um clima mais adequado, 
mas deixou na igreja a partir do 
início do ano de 1995 um se-
minarista chamado Dempsey. 
Infelizmente nesse período de 
ausência a igreja perdeu muitas 
pessoas. Em setembro de 1996 
o também seminarista Omar de 
Carvalho começou a ajudar o 
irmão Dempsey e ficou na igre-
ja até o início do ano de 2001. 

Em 2001 o irmão Omar pas-
sou a igreja para o pastor Luiz 
Nunes que ficou na mesma até 

Um grande estudo nos 
Estados Unidos des-
cobriu que a idade 

mais produtiva na vida de um 
homem é de 60 a 70 anos.  De 
70 a 80 anos é a segunda idade 
mais produtiva. A terceira idade 
mais produtiva é de 50 a 60 anos. 

O inferno é cheio de pessoas religiosas sinceras nunca 
nascidas de novo. O céu é cheio de pessoas imorais que 
se arrependeram e creram em Cristo”.
Steven Lawson

Dia desses, conversando com meu filho adolescente sobre 
seus sonhos, projetos e aspirações, percebi que tudo que 
seu coração ansiava para o futuro revelava um coração 

centrado em si próprio e em suas “necessidades”, que eu traduzo 
como desejos.

Confesso que fico impressionada quando converso com pais/
mães de adolescentes que me revelam que seus filhos não lhes dão 
esse tipo de preocupação, que são crentes fiéis, que não demons-
tram por vezes comportamentos egoístas e centrados apenas em si 
mesmos. Fico impressionada porque esta é uma das características 
do ser humano e de maneira particular se revela nos adolescentes. 
Eles são intensos. As coisas para eles assumem uma dimensão muito 
maior do que realmente têm. A alegria, a tristeza, a solidão, a escola, 
os relacionamentos, os amigos ou a ausência deles, o corpo em 
transformação, as dúvidas sobre o futuro. Tudo se transforma em 
um problemão, assumem uma dimensão desproporcional. 

Adolescentes são egoístas por natureza, e isto graças à natureza 
humana decaída pelo pecado. Aliás, toda a raça humana afetada 
pelo pecado tem de lutar contra sua natureza egoísta. Você e eu 
somos egoístas e sem a presença e o amor de Cristo em nossas vidas, 
não temos condições de vencer esta tendência, então, imagine um 
adolescente, um ser em formação e transformação, egocêntrico 
por natureza, o quão egoísta tende a ser. E isso independe do que 
ensinamos. Independe dos nossos esforços enquanto pais, porque é 
uma transformação operada no nosso coração e revelada em nosso 
caráter e no deles por Cristo Jesus. Somente o Espirito Santo pode nos 
tirar da centralidade de nós mesmos e nos fazer olhar para Cristo, e 
quando olhamos para Cristo deixamos de pensar apenas em nossas 
necessidades e desejos e passamos a enxergar a necessidade do 
outro, passamos a nos importar mais com o outro do que com nós 
mesmos. Aliás, este é um dos ensinamentos áureos de Cristo para 
nós: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo – Mateus 22:39”. 
Mas para um adolescente isto é algo muito mais difícil. Dificilmente 
ele deixará espontaneamente a última bolacha do pacote para o 
próximo, ou usará o banheiro mais rápido porque outros precisam 
tomar banho ou fazer outro uso dele, ou abrirá mão da parte pre-
ferida do frango porque seu irmão também gosta. E nós, quando 
temos estas atitudes, muitas vezes o fazemos por exigência social, 
por boas maneiras, por educação, mas porque realmente que se 
importa com o outro.

Eu disse ao meu filho adolescente que ele precisava repensar 
seus sonhos, projetos e aspirações. Perguntei a ele onde e como 
Deus usaria esses seus sonhos, projetos e aspirações para abençoar 
as pessoas. Lembrei a ele das palavras do Apóstolo Paulo: “Portanto, 
quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo 
para glória de Deus. 1 Coríntios 10:31”, mas bem sei que para um 
menino de quatorze anos este é um exercício difícil. Não se trata de 
ser ou não convertido, mas se trata de santificação e maturidade cristã 
e isto é um processo que precisa ser buscado, precisa ser almejado e 
quase sempre, demanda ter alguém por perto que nos lembre dessas 
verdades. Discipular nossos filhos é nosso maior desafio, porque 
precisamos demonstrar em nosso viver com eles aquilo que esta-
mos ensinando. Oro a Deus para tenha ficado guardo no coração do 
meu filho os ensinamentos de Filipenses 2.4: “Que ninguém procure 
somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros”. 
Oro a Deus para que Ele me ajude a viver esta verdade a cada dia.

um mínimo de conhecimento 
do que ocorre na geopolítica 
mundial atualmente, tem mui-
tas perguntas sem respostas. 
Para nós que somos crentes em 
Jesus Cristo e apreciamos a lei-
tura da Bíblia, percebemos que 
há algo acontecendo que não 
se explica facilmente. Por isso 
volto a dizer que acredito na 
proximidade da volta de Cris-
to, pois vivemos um momento 
sem precedentes na história 
da Igreja, desde o Pentecostes, 
mostrando que a nossa geração 
provavelmente esteja viven-
do uma era de cumprimento 
profético. 

Mas, como eu digo no tí-
tulo desta matéria, são duas 
guerras proféticas que deverão 
acontecer em breve. Se a pri-
meira é Gogue e Magogue de 
Ezequiel 37 e 38, a segunda é 
o Armagedom (Ap 1612-16). 
Gogue e Magogue será uma 
guerra mais convencional, mas 
o Armagedom será diferente, 

pois terá a intervenção de Deus 
– uma guerra de caráter espi-
ritual, descrito em Apocalipse 
como “a peleja do grande Dia 
do Deus todo-poderoso” (Ap 
16.14), travada entre os po-
deres demoníacos da “besta” 
e dos “reis da terra, com os 
seus exércitos”, de um lado, e 
o “Rei dos reis e Senhor dos se-
nhores” e “o seu exército”, do 
outro (Ap 19.16 e 19). Nessa 
guerra teremos a participação 
de Cristo, o “Rei dos reis e Se-
nhor dos senhores” que monta 
o “cavalo branco” (Ap 19.11, 
16, 20), e do “dragão”, que é 
Satanás, e de outros “espíri-
tos de demônios” (Ap 16.13 
e 14 e 12.9). Os dois grupos 
conflitantes serão definidos 
pelo seu relacionamento com 
os “mandamentos de Deus” e 
o “testemunho de Jesus” (Ap 
12.17). 

A guerra de Gogue e Mago-
gue é contra Israel, enquanto o 
Armagedom será o confronto 

cósmico final entre as 
forças do bem e os po-
deres do mal, no qual 
será decidido, para 
sempre, quem é digno 
de adoração. Armage-
dom é mencionado na 
Bíblia em Daniel 11.40-
45; Joel 3.9-17; Zaca-
rias 14.1-3; Apocalipse 
16.14-16. Quanto à 

2004 e na sua saída a igreja foi 
assumida por outro seminarista 
chamado Junior e contou com o 
apoio por um ano do missionário 
Robert Smith. Em 2005 com a 
saída do Pr. Robert Smith e do ir-
mão Junior, a igreja voltou a con-
vidar o irmão Omar de Carvalho 
para assumir a obra e também 
dar continuidade à construção 
de seu novo templo que estava 
pela metade. A parte básica da 
construção foi terminada no iní-
cio do ano de 2008 e em meados 
desde mesmo ano o irmão Omar 
voltou ao seu ministério de apoio 
e a igreja convidou para assumir 
o ministério pastoral o Pastor 
Mário Donizeti Baio, que havia 
sido pastor no Templo Batista 
de Cajuru. 

Pastor Mario está na di-
reção da igreja até o dia de 
hoje, e sob a sua liderança a 
igreja tem crescido. Nesse pe-

ríodo, foi feito o 
acabamento no 
templo. Através 
do seu ministério 
foi chamado o Pr. 
Rodolfo Dinardi 
para ser co-pas-
tor. A igreja já 
teve três semi-
naristas forma-
dos e dois estão 

anos, Omar sairá e os planos é 
que um dos seminaristas seja 
ordenado para assumir o pas-
torado da nova igreja.

Para celebrar os 30 anos 
da IBI em Parque São Sebas-
tião, que ocorreu entre os 
dias 31/01 a 02/02 foi realiza-
do uma série de conferências 
tendo como preletor o Pastor 
Maurício Bulcão da Igreja Ba-
tista em Jordanópolis, São Ber-
nardo do Campo SP.

Pr. Mário Donizeti Baio

Egoísta! 
Quem? Eu?

A média de idade de um ga-
nhador do Prêmio Nobel é de 62 
anos. A média da idade de um 
CEO em uma empresa da For-
tune 500 é de 63 anos. A média 
da idade dos pastores das 100 
maiores igrejas da América é de 
71 anos. A média da idade de 

um papa é de 76 anos. 
Isso nos diz de alguma 

forma que Deus planejou que 
os melhores anos da sua vida 
sejam 60-80!  É quando você 
faz o seu melhor trabalho. Um 
estudo publicado na NEJM des-
cobriu que aos 60 anos atinge 

seu potencial máximo e con-
tinua até os 80! Portanto, se 
você tem entre 60-70 ou 70-80, 
você tem o melhor e o segundo 
melhor ano de sua vida com 
você! É ciência!

Fonte: N. Ingl. Med 70.389 
(2018)

A idade mais produtiva
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Duas guerras acontecerão em breve

30 anos de História da Igreja Batista 
Independente no P. S. Sebastião

cursando, um no Seminário 
Batista Ebenézer e outro no 
Instituto Pedra Viva. 

Em agosto de 2019 a igre-
ja começou uma congregação 
na zona norte da cidade de 
Ribeirão Preto e lá já adquiriu 
um terreno para o futuro pré-
dio próprio da Igreja Batista 
Antioquia. Na coordenação e 
liderança do trabalho, está o 
irmão Omar de Carvalho e sua 
esposa Maria, com mais três 
seminaristas. Ao final de três 

época, não há dúvida de que 
acontecerá nos últimos dias da 
Tribulação, quando os reis do 
mundo se reunirão “...para a 
peleja do grande dia do Deus 
Todo-Poderoso. ...no lugar que 
em hebraico se chama Armage-
dom” (Apocalipse 16.14,16), na 
planície de Esdraelom, ao re-
dor da colina chamada Megido, 
que fica no norte de Israel, 32 
quilômetros a sudeste de Hai-
fa. A batalha do Armagedom 
terminará com a Revelação de 
Jesus.

Para encerrar, quero dizer 
que as duas grandes guerras 
que já tivemos, não fazem 
parte de nenhuma profecia 
bíblica. Guerras sempre ha-
veriam, de acordo com as Es-
crituras. A Bíblia também não 
diz quantas guerras mundiais 
teremos. Como já acontece-
ram duas, poderá acontecer 
uma terceira, sem que seja, 
necessariamente, Gogue e 
Magogue.

Pr. Mário e Regina
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Radar 
Geral

Fizeram parte do Concílio, 
além do presidente e do secre-
tário, os pastores representan-
do as igreja co-irmãs que foram 
convidadas e compareceram: 
Francisco Armando Dutra, Ri-
cardo de Oliveira leite, Sebas-
tião Gomes e Gerson Moraes, 

Harold nasceu, nasceu no 
dia 27 de abril de 1926 em 
Mountain Lake, Minnesota, 
USA. Seu chamado para o 
campo missionário se deu em 
1951 e ele veio para o Brasil em 
1952. Casou-se com Débora no 
dia 24 de setembro de 1955 e 
o casal teve cinco filhos: Sônia, 
Priscila, Cynthia, Johnny e Ma-
rilda e, muitos netos... 

No ministério, além dos 
trabalhos que resultaram na 
conversão de muitos brasilei-
ros, Harold deixou como lega-
do a Organização Palavra da 
Vida, localizada em Atibaia SP, 
com mais de 60 anos no Brasil, 
abençoando jovens através de 
acampamentos e outros mi-
nistérios e formando obreiros 
através do Seminário Bíblico. 
A Organização Palavra da Vida 
está espalhada por muitos ou-
tros países.

A ideia do que seria Palavra 
da Vida Brasil foi concebida na 

Pr. Jonas Souza, missioná-
rio Rocha Eterna no Presídio 
de Parelheiros SP, tem tido 
oportunidade de evangelizar 
e aconselhar agentes peniten-
ciários, compartilhar estudos 
bíblicos e distribuir Bíblias. 
Com os presidiários ele conti-
nua discipulando cerca de 22 
homens com um estudo que 
trata da “certeza da salvação”. 
No primeiro trimestre de 2020 

Iniciamos mais um semestre 
aqui no IBM e para nossa ale-
gria 9 jovens ingressaram para o 
treinamento. São eles: Matheus 
e Giovanna de Uberaba - MG; 
Abiel, filho de professores do 
IBM; Silas de Florianópolis - SC; 
Antônio Lamec de Cruzeiro do 

A Sociedade Feminina Fi-
lhas do Rei da Igreja Batista 
Bíblica em Buritirama, Bahia, 
comemorou o Dia das Mulhe-
res no dia 12 de março. O tema 
do evento foi: “Mulheres na 
mão do oleiro”, onde a missio-
nária Lusilene Santos trouxe 
uma edificante palestra para 
as mulheres. A programação 
teve outras participações, que 
abrilhantaram a comemoração. 
Atualmente a Sociedade Femi-
nina tem a seguinte liderança: 
Presidente: Ivanilde; Vice-Pre-

O missionário Pr. Silval 
de Souza e sua família ini-
ciou 2020 sonhando com 
uma igreja sendo plantada 
em Poços de Caldas MG. 
Ainda no início da fase de 
levantamento de sustento, 
Pastor Silval conta com as 
orações de seus apoiado-
res e se coloca à disposição 
das igrejas e pastores para 
apresentar seu projeto. 
Enquanto levanta sustento 
e já estando morando no 

Neste ano de 2020, o Se-
minário Batista da Venezuela 
em San Felix, estado Bolivar, 
Venezuela, tem 21 alunos 
matriculados e 12 professo-
res ministrando as aulas.  No 
dia 10 de fevereiro de 2020 
aconteceu o culto de abertu-
ra (FOTO) do semestre. A his-
tória do Seminário começou 
com a compra do terreno em 
2008, feita pelo Pr. Douglas 
Alves e a Igreja Batista Cal-
vário em Boa Vista RR. Em 
2014 teve início as classes 
tendo como professores os 
missionários brasileiros, Pr. 
Fernando Lima e Pr. Ricar-

Se alguém achar que a mensagem bíblica é irrelevante, e for 
com essa opinião para o túmulo, um dia irá descobrir que 
não existia nenhuma outra coisa que fosse mais relevante”.
Lloyd-Jones

sidente: Edinaura, A Socieda-
de Feminina agrega senhoras 
e moças e tem tido um papel 
importante nos ministérios da 
igreja local.

Sul - AC; Carolina de Ortigueira 
- PR; Suellen de Cruzeiro do Sul; 
Naice Caroline de Manaus - AM 
e Atácila de Tefé - AM. Ore pela 
adaptação destes irmãos na Es-
cola e que Deus os capacite nos 
estudos. Com informações de 
Rute Camilo Dauaidar.

floresta Amazônica. Ari Bollba-
ck e Haroldo Reimer estavam 
terminando o seu primeiro es-
tágio como missionários entre 
as tribos indígenas no norte do 
Estado do Mato Grosso. Os seus 
corações tinham sido tocados 
com a necessidade urgente de 
trazer esperança e salvação aos 
que viviam na mata e morriam 
sem ter jamais ouvido falar das 
boas novas de Jesus Cristo, da 
Sua intercessão pelos perdidos, 
e da esperança do céu quando a 
vida aqui na terra terminar. Era 
preciso mais missionários, e o 
mais rápido possível. 

Assim, os dois foram leva-
dos à criação do Acampamento 
Palavra da Vida para evangeli-
zação dos jovens brasileiros. 
O ministério cresceu e temos 
agora cursos para formação 
de pastores e missionários, 
ministérios com jovens (acam-
pamento), ministérios com fa-
mílias e apoio às igrejas locais. 

Morre aos 94 anos, 
Harold Reimer

27/04/1926 – 19/03/2020

De volta às aulas

Dia das Mulheres

aproximadamente 150 presos 
entregaram suas vidas ao Se-
nhor Jesus. Foram entregues 
100 Bíblias e 700 Folhetos. 
Na sua Igreja Local, o Templo 
Batista em V. São José, Jonas 
tem auxiliado nas áreas de 
pregação, estudo, evangelis-
mo e discipulado. Contato: 
(11) 95426-7679 (WhatsApp); 
e-mail: jonas-rochaeterna2@
hotmail.com 

campo de trabalho, realiza 
reuniões em casas, tanto na 
sua, quando daqueles que 
abrem as portas. Nos planos, 
pretende alcançar escolas, 
asilos, orfanatos, hospitais, 
policiais ente outros na co-
munidade. Contatos pelos 
telefones: (35) 99250-9994; 
99242-9994 ou através do 
e-mail: silval2005@hotmail.
com. Orem pela família toda: 
Pr. Silval, Perla, Felipe, Viní-
cius, Lucas e Nicolas.

Rocha Eterna - Família 
Souza

Poços de Caldas MG

do Mafra, 
ambos da 
missão Mi-
n i s té r i o s 
Multicul -
turais Ma-
r a n a t a . , 
auxiliados 
por  do is 
p a s t o r e s 
venezue -
l a n o s , 
Erwin Jú-

pelo Pr. Fernando Lima, e ou-
tros dois estão no ministério 
integral sendo um pastorean-
do e outro iniciando igrejas 
como missionário. Para sa-

ber mais entre em contato 
com o pastor Fernando Lima 
pelo e-mail: pastorfernando-
limah@gmail.com, telefone 
(+58) 416-585-6697.

Seminário na Venezuela

Quero dar aqui algumas su-
gestões para que as igrejas lo-
cais organizem seu calendário 
anual de missões. São apenas 
dicas que cada um pode exami-
nar e estender conforme achar 

melhor. O nosso objetivo é que 
estas dicas sirvam de base para 
que cada igreja possa se organi-
zar valorizando o planejamento 
missionário, que é a área prin-
cipal das igrejas neotestamen-

tárias. Se missões é o foco das 
nossas igrejas, precisamos ter 
em mente que organizar o ano 
ajuda nas realizações. Além de 
sugestões gerais, vamos indicar 
possíveis eventos que podem 

ser úteis. Aqui são algumas 
das datas que você pode usar 
para mobilizar sua igreja para 
a obra missionária: 23 de abril 
a 23 de maio - Organize uma 
campanha de oração durante 
o Ramadã (Jejum Muçulma-
no) orando pela conversão 
de muçulmanos e pelos mis-
sionários que você conhece 
que estão atuando entre eles. 
Dia 07 de Junho - Domingo da 
Igreja Perseguida. Ore e fale 
sobre o assunto à igreja. Dia 
26 de setembro - Dia Nacional 
do Surdo. Dia 12 de outubro 
- Dia das Crianças, uma ótima 
oportunidade para falar, orar 
e encorajar Filhos de Missio-
nários. 

Calendário Missionário 2020

totalizando seis pastores.
No culto Consagratório, à 

noite, o pregador foi o Pr. Car-
los Alberto Moraes e diversos 
representantes de igrejas co-ir-
mãs se fizeram presentes. Após 
a imposição de mãos pelos 
pastores presentes e também 

por diáconos representando a 
igreja local, Pr. Osmundo agra-
deceu a todos, dizendo que ele, 
sua esposa Maria Concepcion 
de Araújo e a filha Hadassa 
estão prontos para o envio ao 
Timor Leste.

Os planos da família Araú-

jo são de sair para o campo 
até meados deste ano, mas é 
claro que, com o surgimento 
desta crise mundial devido ao 
coronavírus possa haver algu-
ma mudança. Estejam orando 
e apoiando este projeto que 
glorifica o nome do Senhor

Depois da Ordenação, Osmundo prepara 
as malas rumo ao Timor Leste

lio e John Morales. Em 2019 
formaram-se sete alunos e 
este ano serão seis forman-
dos. Dos que já se formaram, 
um assumiu a Igreja iniciada 

Continuação da página 1

IBM - Marilândia do Sul-PR

Continuação da página 1
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Espaço 
Final

Max Allen Lanz e 
sua esposa, Loui-
se Mae Lanz, filia-

ram-se à Baptist Mid-Missions 
nos EUA em 1968 e chegaram 
ao Brasil, mais precisamente 
na cidade de São Paulo, no 
dia 06 de janeiro de 1972. 
Na capital paulista eles estu-
daram português na escola 
de idiomas para missionários 
terminando o curso em de-
zembro de 1972. 

Em fevereiro de 1973, Max 
e Louise deram início ao tra-
balho missionário trabalhan-
do na Igreja Batista Regular no 
bairro Jardim Santo Antonio 
em Osasco SP. Enquanto ser-
viam ao Senhor nesse minis-
tério, eles adquiriram um lote 
de 250 m² e construíram um 
prédio de dois andares para 
a igreja. Um dos seus con-
vertidos foi para a faculdade 
bíblica e serviu como pastor 
assistente, e quando a igreja 
foi organizada, tornou-se o 
primeiro pastor brasileiro a 
assumi-la. Os Lanzes traba-
lharam nessa igreja até junho 
de 1981.

Depois desse primeiro 
ministério, eles mudaram-se 
para Curitiba PR, onde ini-
ciaram a Igreja Batista Ma-
ranata, no Bairro Alto, e ali 
trabalharam de fevereiro de 
1983 até 1986. Compraram 
uma propriedade de 1.000 
m² e construíram um prédio 
de dois andares para a igreja, 
além de uma casa pastoral. 

Ali em Curitiba, os Lanzes 
trabalharam com diversos se-
minaristas treinando-os para 
evangelismo através de censo 
religioso e depois com o trei-
namento em Evangelismo Ex-
plosivo. O Pastor João Batista 
Luis serviu com Max como 
pastor assistente e a igreja foi 
organizada em 1984 tendo o 
Pr. João Batista como o seu 
primeiro pastor brasileiro que 
ali permanece até os dias de 
hoje. Atualmente a igreja tem 
uma escola cristã com mais de 
500 alunos. 

Em setembro de 1992 Max 
e Louise foram para o Norte 
do Brasil, para a cidade de 
Marituba e ali serviram até 
fevereiro de 1996 na Igreja 
Batista Marituba juntamente 
com o missionário da BMM, 

Becky Mackenen. Max chegou 
a servir àquela igreja como 
pastor titular por um ano até 
que conseguiram chamar um 
pastor brasileiro de tempo 
integral. A igreja ainda não 
havia sido organizada quando 
os Lanzes saíram.

Após um período de oito 
anos no Pará, e uma viagem 
aos EUA, o casal retornou 
para o Paraná onde permane-
ceu até junho de 2006. Desta 
vez, Max e Louise trabalharam 
na Igreja Batista Bereana, na 
Vila Braga, bairro de São José 
dos Pinhais PR. Enquanto es-
tavam nesse ministério, eles 
compraram um lote de 985 m² 
e construíram um prédio de 
dois andares para a ala educa-
cional da igreja, um auditório, 
e um apartamento pastoral 
com salas de aulas no térreo.

O trabalho em São José 
dos Pinhais havia sido inicia-
do pelo missionário da BMM, 
Neal Smith, em 1984. Outros 
missionários e pastores na-
cionais contribuíram para 
com esse trabalho, tendo 
sido organizada como Igreja 
Batista Regular em São José 
dos Pinhais. Quando os Lan-
zes lá chegaram, o trabalho 
estava prestes a fechar, de 
modo que eles, juntamente 
com seminaristas, tiveram 
que basicamente recomeçar e 
reerguer o trabalho. O Pastor 
José Valério Machioski che-
gou para trabalhar com eles 
como pastor assistente, em 
janeiro de 2005. Ele ajudou a 
preparar a igreja para sua or-
ganização oficial em maio de 
2006, momento em que ele 

se tornou o pastor da igreja. 
Hoje a igreja é conhecida por 
Igreja Batista Bereana.

Além do ministério de fun-
dação de igrejas, Max e Loui-
se Lanz também serviram em 
diversas outras áreas e insti-
tuições como conselheiros e 
administradores. De 1974 a 
1981 no Acampamento Mara-
nata em São José dos Campos 
SP; de 1975 a 1992 Max atuou 
na Imprensa Batista Regular; 
de 1982 a 1990, e de 1997 
a 2009, lecionou no Semi-
nário Batista Regular do Sul; 
de 1992 a 1995 serviu como 
Diretor do Seminário Batista 
Regular do Norte, e Belém 
PA; de 1998 a 2009 atuou 
como Deão Acadêmico dos 
Cursos de Pós-Graduação do 
Seminário Batista Regular do 
Sul. Quanto a Louise, atuou 
como Tesoureira da BMM na 
Região Sul de 1973 a 1976, e 
também lecionou em ambos 
os seminários de Belém e de 
Curitiba.  

Nascido no dia quatro de 
abril de 1943, Max Lanz ca-
sou-se com Louise no dia 10 
de setembro de 1966. O casal 
teve três filhos, sendo duas 
mulheres, Pamela e Kimberly, 
e um rapaz, Michael. Pamela 
é casada com brasileiro, mas 
todos moram nos EUA. Sem-
pre dedicado aos estudos, Pr. 
Lanz teve doutorado em Es-
catologia e Teologia Pastoral. 
Seu falecimento, aos 77 anos 
de idade ocorreu na manhã 
do dia 19 de abril de 2020, 
no estado de Florida. 

A última vez que o Dr. Lanz 
visitou o Brasil foi em 2015.

Para o missionário Pr. 
Josué Amaral, mis-
sões é um trabalho 

feito na dependência total do 
Senhor, perseverando e con-
fiando. Este ano, depois de 
iniciar em dezembro, deram 
início à construção do prédio 
da Igreja Batista Bom Pastor, 
sem abrir mão do treinamen-
to no interior, do treinamento 
local de novos obreiros e das 
diversas frentes de evangeliza-
ção. No dia 13 de fevereiro ti-
veram a primeira conversão do 
ano, uma senhora de 48 anos, 
em um projeto de evangelismo 
de casa em casa. Em janeiro 

O missionário, Pr. Antônio Clêis Rocha 
e família, trabalhando em Rolim de 
Moura, estado de Rondônia, acaba de 

iniciar um trabalho programado para adolescen-
tes que estava sendo planejado há algum tempo. 
Os trabalhos em São Felipe e Pimenta Bueno 
continuam, mas o apoio a Cacoal foi encerra-
do, pois lá já tem homens capazes pregando. 
Continuem orando pela família Rocha. Contatos 
(69) 9245-0049.

A missionária Cris Messias, atuando en-
tre o povo Kahyana, no oeste do Pará 
relatou que recentemente o trabalho 

na aldeia foi bem proveitoso, tanto na rotina 
quanto no que diz respeito ao aprendizado da 
cultura e da língua. Orem também pelo povo 
Katxuyana, pois entre eles há muitos converti-
dos, talvez a maioria. Orem sempre pelo supri-
mento das necessidades materiais, emocionais 
e físicas dos missionários que atuam nas tribos. 
Também pelos suprimentos para a estruturação 
dos meios de vida nas aldeias. Para entrar em 
contato use o e-mail: silviachris.messias@mntb.
org.br, telefone (93) 98109-0830.

As Escrituras não foram dadas para aumentar 
nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida”.
D. L. Moody

Dr. Max Allen Lanz
 04/04/1943 - 19/04/2020

Este texto preparado para o Jornal de Apoio como homenagem ao missionário Max Lanz, resulta 
de informações fornecidas pelos missionários estadunidenses, Pr. Davi Smith e Eduardo Alexander.

Grande Manaus
houve mais uma eta-
pa de treinamento em 
Maraã, no interior, com 
o Pr. Elias. Na constru-
ção, a atual etapa é o 
nivelamento do terreno 
com aproximadamente 
25 a 30 caminhões de 
terra. Os novos irmãos 
ensinados pelos missio-
nários estão diziman-
do e ofertando para a 
construção, mas será 

com; fone: 92-98133-9520 – 
TIM. “Para isso eu me esforço, 
lutando conforme a sua força, 
que atua poderosamente em 
mim” Cl. 1:29.

Recebemos informação do missionário 
Pr. João Silva que deixou, em definiti-
vo, o campo missionário em Apucara-

na PR, bem como o quadro de Missionários da 
M.B.B.F. O motivo desta decisão foi a necessida-
de de um período de afastamento do ministério 
para cuidar da família e para acompanhar o sogro 
(86 anos) acometido de um câncer de Esôfago. 
Tal decisão, se deu em comum acordo com o 
pastor da Igreja enviadora (Pr. José Soares) e 
o presidente da M.B.B.F. (Pr. José Bezerra). Foi 
uma decisão amadurecida por algum tempo e 
nada precipitado. 

Apucarana PR

Família Rocha Aldeia Cayana

bem-vindo qualquer ajuda 
financeira externa, além das 
orações. Para saber mais entre 
em contato com pastor Josué: 
E-mail; pastorjoamaral@gmail.

Josué e Nice

O missionário Pr. Ale-
xandre Vicente Fer-
reira e sua família, 

depois da chegada em Araure, 
Venezuela, já se deu conta das 
diversas dificuldades daquele 
campo. A moeda, Bolívar Sobe-
rano, muito desvalorizada leva 
à dolarização da economia, e 
também a falta de alimentos e 
elementos básicos de higiene. 

Quase todos os dias tem falta de 
energia elétrica, falta de água e 
de internet. Sendo que se faltar 
energia elétrica, consequen-
temente faltará água na casa, 
devido que a bomba d’ água 
que manda água para dentro 
da casa é elétrica. Pr. Alexan-
dre relatou que enquanto está 
se instalando tem tido muitas 
oportunidades para conhecer 

pessoas e fazer contatos. Quan-
to aos filhos, Anelise e Arthur 
já estão se adaptando a nova 
cultura. Vamos orar pela família 
e manter contatos com eles: 
Pr. Alexandre, Aline, Anelise e 
Arthur. WhatsApp: ( 19) 98373-
1689 ( 19) 98373-1593 E-mail: 
av-ff@hotmail.com.

Orem para que consigam o 
visto religioso.


