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A terra se encherá
do conhecimento
do Senhor
Isto nos permite, mais uma
“Pois a terra se encherá do
conhecimento da glória do Se- vez, contemplar e reafirmar que
nhor, como as águas cobrem o a Bíblia é viva e eficaz. Viva
porque sua Palavra, ainda que
mar” (Hb 2.14).
registrada há tantos anos, apreleitura do livro de senta uma mensagem necessária
Habacuque nos dá a e tão contemporânea que nos
impressão de que ele causa esta impressão de ter sido
tenha escrito o livro escrita hoje. Eficaz porque nos
após assistir um dos noticiá- aponta a direção a seguir e as
rios noturnos veiculados pela ações a serem praticadas diante
televisão ou mesmo de ter lido da situação.
Nos traz esperança, pois,
um dos jornais de nossa cidade. A denúncia do pecado da diante de toda esta situação,
impiedade, do desrespeito e o profeta faz duas afirmações
imoralidade, a desonestidade muito importantes: a primeira
condenada pelo profeta em que destaco é: “...mas o justo
nada é diferente do estamos pela sua fé viverá”. (Hb 2.4).
vivendo neste momento em Este versículo nos dá razão de
não desanimar, mas de continossa nação.

A

nuar fiéis, servindo ao Senhor e
proclamando sua Palavra. A segunda afirmação diz o seguinte:
“Pois, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor,
como as águas cobrem o mar”
(Hb2.14). Ou seja, mesmo com
toda esta intensidade de ações
pecaminosas, de injustiça, os
justos continuarão a anunciar o
Senhor até que toda Terra tome
conhecimento da glória e poder
de nosso Deus.
A eficácia da Palavra do Senhor se concretiza na ação dos
justos que não desanimam,
que anunciam o juízo de Deus
para que toda Terra tome conhecimento da Sua glória. No
capítulo 2, verso 2, o profeta

recebe a instrução para escrever
em tábuas e com letras grandes,
a visão que recebe do Senhor
para que todos os que passarem
possam ver, mesmo de maneira
rápida. Este procedimento é
exatamente a visão moderna
dos “outdoors” espalhados pelas ruas e cidades, para que
todos possam ler os produtos
anunciados.
Assim também deve ser nossa
ação. Devemos utilizar todos
os meios para anunciar a mensagem do Senhor. Hoje, talvez,
tenhamos muito mais recursos
de divulgação que na época do
profeta, portanto, precisamos
usar estes recursos para divulgarmos a Palavra do Senhor.
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Os objetivos de Deus em Sua Palavra
Celson Vargas, pastor,
colaborador de OJB
“Toda Escritura é inspirada
por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para
correção, para a educação na
justiça” (II Tm 3.16).

D

eus determinou
que a Bíblia fosse
escrita através de
homens por Ele escolhidos e inspirados para
isso, em linguagem humana,
com objetivo primeiro de ser
revelado aos homens até ao

nível por Ele estabelecido,
e também a esses ensinar,
repreender, corrigir e educar,
no sentido de os conduzirem
a um progressivo processo de
aperfeiçoamento espiritual e
envolvimento na obra de Seu
Reino neste mundo.
Nisto se destaca que, por
ela, o homem é reconduzido
ao ambiente divino. O pecado nos inseriu no ambiente
secular, ao qual nos aplicamos quase que inteiramente, tendo em foco as coisas
materiais, que nos entretêm
a ponto de pouco nos lem-

brarmos de Deus, e, muitas
vezes, de forma superficial.
Ao atentarmos para a Bíblia,
somos esclarecidos sobre esta
situação, corrigidos e redirecionados ao caminho que nos
reconduz ao ambiente divino,
quando passamos também a
nos preocuparmos com nosso
ser espiritual, constatando,
então, que ele precisa ser
restaurado, e que essa restauração é possível através de Jesus. “Examinais as escrituras,
porque julgais ter nelas a vida
eterna, e são elas mesmas que
testificam de mim” (Jo 5.39).

Também nela se destaca
que, mesmo que vivamos em
um mundo de tentações para
o pecado, devemos buscar um
viver em estado de espiritualidade, pureza. Para isso, ela se
constitui no alimento para o
nosso espírito, de forma que
ele seja revigorado e fortalecido para vencer a guerra travada com o nosso lado humano,
que quer nos manter a serviço
de suas satisfações próprias,
que, comumente, nos levam
a pecar. “...Andai no Espírito,
e jamais satisfareis à concupiscência da carne. Porque a

carne milita contra o Espírito,
e o Espírito contra a carne,
porque são opostos entre si...”.
(Gl 5.16-17).
Essa perseverança nos levará
ao objetivo maior de Deus
para todos nós, que é nos ressuscitar para a vida eterna, na
volta de Jesus. “De fato a vontade de meu Pai é que todo o
homem que vir o Filho e nele
crer, tenha a vida eterna; e eu
o ressuscitarei no último dia”
(Jo 6.40).
Consideremos os objetivos
de Deus em Sua palavra para
conosco.

entendesse de uma vez por
todas: Jesus Cristo é o Filho de
Deus, que se tornou homem
e morreu por nossos pecados,
sendo Ele o único capaz de
cumprir a justiça divina. Três
dias após a sua morte, Ele
ressuscitou. Hoje, Ele está à
direita de Deus e intercede por
aqueles que nEle creem. Ele
voltará, não sabemos quando,
para buscar o Seu povo e julgar toda a humanidade.
É assim que você deve olhar
para Jesus Cristo: como o seu

salvador. Uma vez que, como
Filho de Deus, Ele tem o poder que nenhum outro tem:
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de
serem feitos filhos de Deus,
aos que crêem no seu nome”
(Jo 1.12).
Jesus é o único meio pelo
qual podemos chamar o criador de Pai. A fé no Filho nos
torna filhos. A fé no Filho nos
leva ao Pai: “Porque todos
sois filhos de Deus pela fé em
Cristo Jesus” (Gl 3.26).

A fé no Filho
nos leva ao Pai
Edson Landi, pastor,
colaborador de OJB
“E eu vi, e tenho testificado
que este é o Filho de Deus”
(Jo 1.34).

N

ão é de hoje que Jesus tem sido usado
por muitos, sejam
religiosos ou antirreligiosos, como embaixador
de causas pelas quais Ele nunca lutou. Muitos tentam, de
modo alucinado, encaixar o

Messias dentro de interesses
que não são a verdadeira causa dele.
Muitos usam a figura de Jesus como pretexto para ganhar
dinheiro. Esses são os charlatões da fé, os mercenários do
cristianismo. Outros, o usam
como amuleto da sorte, como
se Ele fosse um objeto ou um
tipo de energia positiva que
libera poder quando Seu nome
é pronunciado.
A despeito de toda esta bagunça, que o ser humano criou

em torno do nome e da pessoa
de Jesus, Ele continua como
Filho de Deus. Ele continua
como o nosso salvador. De
eternidade a eternidade, Jesus
é o Filho de Deus e o único
que pode nos salvar.
A grande causa de Jesus foi
morrer pelos nossos pecados,
as demais coisas (ou causas)
foram, e ainda são, acrescentadas por aqueles que nunca
compreenderam o verdadeiro
sentido do Evangelho.
Bom seria se a humanidade
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Da negação à
afirmação gloriosa
Edgar Silva Santos, pastor,
colaborador de OJB

Q

uando chegamos
às grandes encruzilhadas da vida e
somos invadidos
por sentimentos angustiantes,
e, assolados pelo desânimo,
percebemos que a esperança
se desvanece nas curvas do
caminho, que tropegamente
palmilhamos, o Senhor não
nos desampara; graciosamente
nos estende a Sua acolhedora
mão.
Pedro, discípulo valente e ao
mesmo tempo autossuficiente,
foi jogado na peneira de Satanás com os outros discípulos,
naqueles momentos finais
da Obra redentora de Cristo,
como bem lhes advertiu o
próprio Senhor: “Disse também o Senhor: Simão, Simão,
eis que Satanás vos pediu para
vos cirandar como trigo.” (Lc
22.31). É possível que Satanás tenha pedido permissão
para isso, assim como pediu
permissão para provar a Jó.
(Jó 1.6-12; 2.1-6). “Mas eu
roguei por ti, para que a tua
fé não desfaleça; e tu, quando te converteres, confirma
teus irmãos.” (Lc 22.32). Este
pronome “ti” de fato é plural,
no grego, podendo aplicar-se

a todos os discípulos, mas a
Pedro se dirige de forma mais
específica.
Simão, nome usado por Jesus para indicar seu caráter
instável, embora fosse fundamentalmente um discípulo
leal e devotado, fraquejaria,
ante as hostes aterradoras do
mal. “Antes que o galo cante, três vezes me negarás”.
Era o único discípulo a estar
com Jesus nesta hora, mas
seguia-o de longe, como mero
espectador do drama tremendo da crucificação. Ademais,
esquecendo-se do que Jesus
dissera que Satanás lhes faria,
ainda o cortejou, ao entrar no
pátio da casa do Sumo Sacerdote Caifás e ombrear-se com
os inimigos do Salvador, em
torno da fogueira.
Frequentemente, também
olvidamos o que o Senhor
nos diz e, vulneráveis, ainda
cortejamos o adversário e nos
assentamos na roda dos escarnecedores e nos envolvemos
com a ciranda do mundo. Enfim, damos também os passos
necessários para a destruição
de nossa fé. Afortunadamente,
podemos contar com a misericórdia de nosso Salvador, que
roga por nós, como rogou por
Pedro, para que a sua fé não
desfalecesse. Oh, grandiosa

experiência esta, a de que o
Senhor nos ajuda em nossas
fraquezas e, sanando os nossos traumas do passado, nos
anima e nos vivifica.
Pedro sucumbiu à tentação
para o mal. Mas Jesus, que havia orado por ele, agora olha
para ele com seu olhar penetrante e restaurador. Diz o renomado comentarista Barclay:
“...porém aquele olhar mudo
e tristonho lhe atravessou o
coração como uma espada e
lhe abriu a fonte das lágrimas.”
Após passar pelo “forno da
aflição” e descer ao “abismo da
vergonha”, ele estava preparado
para a magna tarefa de ajudar a
seus irmãos, seguindo o exemplo do próprio Jesus. “Por isso
convinha que em tudo fosse
semelhante aos irmãos, para ser
misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus,
para expiar os pecados do povo.
Porque naquilo que ele mesmo,
sendo tentado, padeceu, pode
socorrer aos que são tentados.”
(Hb 2.17,18).
Também estava pronto para
honrar a Jesus Cristo, com um
amor nascido do sofrimento e
lapidado por meio de todas as
suas experiências, para engastar-se, qual pérola luminosa,
na coroa de Seu Salvador. A
Ele a glória!

GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
pastor, professor de Psicologia

Venha ver!
“Disse-lhe Natanael: Pode
vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem,
e vê” (Jo 1.46).

F

elipe foi chamado por
Jesus e, no seu encontro honesto com o
Mestre, concluiu que
Ele era o Messias prometido pelo Senhor. Exultando
de alegria, foi compartilhar
sua experiência com seu
irmão Natanael. Diante das
dúvidas do seu irmão, não
perdeu tempo em discutir e,
simplesmente resumiu: “Venha ver! – respondeu Filipe”
(Jo 1.46).
Não faltam argumentos
para quem não se decide
a aceitar Jesus: Sua origem,
Sua simplicidade, Sua pre-

gação. Filipe descobriu que
a melhor pregação é aquela
que depende do Espírito
Santo. Nossa melhor pregação é expor aquilo que o
Senhor fez e tem feito em
nossa vida.
Cada pessoa tem seu
m o d o d e re c u s a r e s e u
modo de aceitar. Só quem
sabe disso é o Espírito de
Cristo. Quanto mais vivemos
em comunhão com Cristo,
menos atrapalhamos nosso testemunho. Em vez de
discutir religião, o melhor
caminho é o de Filipe. Abriu
o coração ao seu irmão Natanael, deu testemunho do
milagre da mudança da sua
vida e fez o convite: “Venha
ver!”. Venha experimentar
por você mesmo!

Missões: ainda há muitíssima
terra para ser possuída!
Genevaldo Bertune, pastor,
colaborador de OJB
“Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor
lhe disse: Você já está velho, e
ainda há muita terra para ser
conquistada” (Js 13.1).

Q

uando Deus disse
isso a Josué, Seu
povo já havia guerreado contra Seom,
rei dos amorreus; contra Ogue,
rei de Basã; bem como já havia
guerreado e conquistado Jericó
e outros dezessete reis. Posso
imaginar como eles desejavam

descansar, ter paz, sossego; cuidar de suas famílias, estabelecer
seus negócios, trabalho. Mas
como, se ainda havia terras, heranças benditas do Senhor para
serem tomadas, conquistadas?
Há também o mesmo perigo
para a Igreja de Cristo, hoje.
Olhar para suas conquistas ao
longo dos séculos; o grande
número de cristãos espalhados
pela terra; as inúmeras batalhas
travadas e vencidas; suas riquezas em termos de recursos humanos e materiais; e esquecer
que a ordem do Senhor ainda
não foi cumprida: ir até os confins da Terra.

Ainda existem povos, raças,
tribos, etnias, línguas que não
foram alcançadas com a mensagem salvadora do Evangelho. A
“plenitude dos gentios”, relatada
em Romanos 11.25, ainda não
aconteceu e a maior prova disso
é que Cristo ainda não voltou.
Portanto, não podemos permitir, como Igreja, que tenhamos
outras prioridades que não seja
alcançar a última alma, a última
vida dentro deste propósito soberano de Deus para Sua Igreja,
que é ir até o último quadrante
da terra - física e geograficamente
-, bem como ultrapassar a última
barreira ou fronteira religiosa e/

ou sociocultural, em um mundo
onde as culturas estão entrelaçadas, vivendo próximas física
e geograficamente umas das
outras, especialmente nestes
tempos de milhões de refugiados
- ; mas, às vezes, tão distantes,
espiritualmente.
Para o povo de Israel, a palavra
do Senhor era: ainda há muitíssima terra para ser possuída. Para
nós, Igreja de Cristo, ainda podemos ouvir a voz de nosso Senhor
dizendo: “Tenho outras ovelhas
que não são deste aprisco. É
necessário que eu as conduza
também. Elas ouvirão a minha
voz, e haverá um só rebanho e

um só pastor” (Jo 10.16).
Para Israel, a ordem era para
conquistar terras, sua herança,
cujo preço, simbolicamente,
estava representado pela morte
de todos os primogênitos do
Egito, bem como do cordeiro
pascal e a aspersão do seu sangue nos umbrais de cada casa
israelita para a salvação do povo
de Deus. Para nós, a ordem é
conquistar, salvar “ovelhas de
Cristo”, pelas quais o Cordeiro
de Deus morreu e ressuscitou;
ovelhas que Ele quer que ouçam Sua voz e entrem em Seu
aprisco, onde e tão somente há
salvação.

reﬂexão
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Movidos
pela Graça
Jeferson Cristianini, pastor,
colaborador de OJB

“M

ovidos pela
Graça” é
o tema da
Campanha
de Missões Nacionais deste
ano. A divisa é “Para que a
graça multiplicadora por meio
de muitos, faça transbordar as
ações de graças para glória de
Deus” (II Cor 4.15). Na teologia
de Paulo, “Graça” é o favor
imerecido de Deus, a bondade
e o amor de Deus revelado aos

homens que não merecem.
Paulo teve sua vida e ministério
movidos pela Graça. “Pela graça sou o que sou” (I Coríntios
1 5.10). Paulo reconhecia, a
cada instante, a Graça de Deus
em sua vida e que sem ela, ele
nada seria conseguiria fazer.
Paulo ouviu do Senhor: “A
minha graça te basta”, ou seja,
a Graça de Deus é suficiente
sobre as necessidades de Paulo, assim como sobre as nossas
(cf. II Coríntios 12.9).
O evangelista João nos diz
assim: “E o Verbo se fez carne

e habitou entre nós, cheio de
graça e de verdade, e vimos
a sua glória, glória como unigênito do Pai” (João 1.1, 4, 5,
14). Jesus é a manifestação da
Graça do Pai, que se manifestou em Jesus. Esse conceito de
que Jesus veio cheio de Graça
e que nos trouxe as Boas Novas do Evangelho é a base de
Paulo para falar da Graça de
Deus. Paulo, ao escrever a
Tito, diz que a “graça de Deus
se manifestou salvadora a todos os homens”, corroborando
com a expressão de João, de

que Jesus veio cheio de Graça
(cf. Tito 2.11). Graça abundante a todos os pecadores. Graça
que nos educa a vivermos na
santidade diante de Deus (Tito
2.12 e 13).
O Evangelho de Jesus Cristo “é o poder de Deus para
a salvação de todo aquele
que crê” (Romanos 1.16). As
“Boas Novas” de salvação são
mencionadas por Paulo assim:
“pela graça sois salvos” (Efésios 2.8). Assim, entendemos
que a salvação em Jesus é a
boa notícia do Evangelho, que

nos oferece esse presente de
Deus: a Graça para a salvação.
Desta forma, somos movidos,
salvos, vivemos pela graça e
somos gratos a Deus por tão
grande amor oferecido a nós,
pecadores. Uma vida consciente da grandeza da Graça
nos move a um estilo de vida
que manifesta essa graça através da evangelização, de uma
postura de gratidão e de uma
devoção profunda ao Senhor
Deus.
Que sejamos movidos pela
graça de Deus!

Lições para o
ganhador de almas

Manoel de Jesus The, pastor,
colaborador de OJB

V

amos relembrar de
uma experiência que
todos conhecemos.
Trata-se da experiência de um viajante. Ele estava
muito cansado. E o pior de
tudo: viajava com um grupo e
atravessavam território hostil à
sua pátria e a dos companheiros, por isso, resolveu ficar só,
enquanto seus companheiros
providenciavam comida.
Enquanto aguardava, compenetrado em seus pensamentos,
aproximou-se uma mulher.
Logo percebeu a razão daque-

la presença. Ela viera buscar
água no poço que ficava à sua
frente. Por que não lhe pedir
água já que estava com sede?
Havia obstáculos enormes
entre ambos; sexo diferente, religião diferente, cultura,
caráter, inimizade entre os
países de ambos. Em nenhum
ponto, a conversa encontraria
base para prosseguir, mas, o
viajante estava sempre alerta
para cumprir sua missão de
ganhador de almas. Para levar
sua missão a cabo, o viajante
apoiava-se em alguns princípios. Vamos conhecê-los:
Para ele, nenhuma alma
é tão perdida que Deus não

possa encontrá-la. Você tem
esse princípio como regra em
sua vida?
Em segundo lugar, para nosso viajante, nenhuma ocasião
é tão atribulada, adversa, ou
imprópria, que Deus não possa usá-la. Sendo assim, chamou a atenção da mulher para
a importância de sua pessoa,
exatamente em virtude de sua
missão.
Precisamos deixar bem claro
aos nossos interlocutores que,
na eternidade, vamos nos encontrar e, no juízo final, nosso
interlocutor nos denunciará
diante de Deus, como desprezadores das oportunidades

que tivemos de falar-lhes do
que Deus fez por eles. Quem
anuncia Cristo, em primeiro
lugar, faz um favor a si mesmo.
Em terceiro lugar, o viajante
ganhador de almas conhecia
bem o poder de Deus. Sabia,
pois, que por mais débil que
fosse a pessoa, o poder do Pai
seria maior que a fraqueza.
Quanta prova Deus já nos tem
dado desta verdade!
Por último, ao notificar-se
do miserável estado moral
que a mulher vivia, o viajante
mostrou que, por menor que
fosse aquele começo, o Pai
seria capaz de levá-lo a um
glorioso fim.

E foi o que aconteceu. Ao
chegar à sua cidade, a mulher
não pôde esconder o encontro
que tivera. Levou a cidade
após si. Ao mesmo tempo, o
ganhador de almas, por abraçar tais princípios, via o mundo ao seu redor, como um
campo branco para a colheita.
Copiemos o viajante Jesus e
em todos os momentos suscitemos nos anjos a expectativa
de que, no céu, mais uma
festa está para acontecer. Sejamos, pois, festeiros celestiais,
ganhando almas ininterruptamente. Foi assim que Jesus
conquistou almas na cidade
de Sicar, em Samaria.

6
vida em família
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Gilson e Elizabete Bifano

R

ecentemente, a imprensa noticiou que o Guinness Book, o livro dos
recordes, reconheceu o
casal japonês, Masao e Mitako,
como o casal que tem o casamento mais longo do mundo.
Eles estão casados há 80 anos.
Perguntada sobre o segredo
para um casamento durar tanto
tempo, ela respondeu que é a
paciência, a tolerância.
Interessante que a repórter perguntou somente a ela e não a ele
também. Mas isso é outro problema que muita gente não percebe, que é de fundo ideológico.
Mas vamos ao que interessa.
T-o-l-e-r-â-n-c-i-a!
Ela está absolutamente certa.
Um casamento, para durar muitos anos, é preciso que aja, em
ambas as partes, esta atitude:

V

ocê já pensou em viver? Digo, realmente
viver?
Não sei quais são as
lutas e dificuldades que tem enfrentado dia após dia. Muito embora saiba que um dia elas terão
fim – e não é da forma como
você tem planejado. Existe uma
promessa para o desfecho de
todas as lágrimas que você tem
derramado no silêncio das noites sem fim (Apocalipse 21.4).
Talvez, você não gosta do
que vê no espelho; talvez, você
tenha acreditado em todas as
mentiras que disseram a você
repetidamente; talvez, sua situação financeira esteja indo
por água abaixo; talvez, seus
relacionamentos não sejam
duradouros; talvez, você tenha
muita coisa guardada dentro
do seu coração e ninguém perguntou como você está. Talvez
seja tudo isso de uma vez só, e
parece mais pesado a cada dia.
E pensando bem, é difícil
pensar em viver quando se tem
muitas dificuldades na vida.

paciência ou tolerância.
Tolerância é arte de conviver
com o outro, sabendo que muitas
coisas no cônjuge não mudarão
e temos que administrar isso na
relação conjugal para a permanência do próprio casamento.
Em um dos seminários para
casais que eu e minha esposa,
Elizabete Bifano, oferecemos
nas Igrejas, há mais de 20 anos,
e que tem ajudado centenas de
casais, lembramos que existem
dois tipos de conflitos: os conflitos temporários e os permanentes. Os permanentes são aqueles
que estão arraigados à nossa personalidade, na nossa formação,
que são muito difíceis de serem
resolvidos. Então, o segredo para
conviver com esses conflitos, os
permanentes, é uma boa dose de
paciência, de tolerância.

O segredo de um
casamento duradouro
Não adianta ficar, como diz
o adágio popular, dando murro em ponta de faca para que
o outro mude. Nesse caso, é
necessário ter somente a paciência, aprender a tolerar. É
importante lembrar que quando
usamos a expressão “tolerar”, de
forma alguma recomendamos
tolerância a abusos, violência
doméstica e outras coisas que
diminuem o outro. Tolerância,
aqui, são aquelas atitudes que
não gostaríamos de ver no outro,
mas estão lá.
Vou dar um exemplo do meu
próprio casamento. Sempre
quando chego em casa, na maioria das vezes, deixo minha carteira, óculos e chaves sobre a
mesa da sala. Eu sei que minha
esposa, Bete, não gosta, mas
minha atitude é quase instintiva.

Ela já falou comigo várias vezes
sobre isto e, muitas vezes, eu
tomo cuidado de colocar esses
objetos em um lugar apropriado.
Mas quando tenho uma recaída,
ela já não fala mais nada. Já
cansou de falar. Agora, quando
cometo este deslize, ela pratica
a tolerância, a paciência. Para
que ficar brigando todas as vezes que faço isso? Entre brigar e
tolerar, ela escolheu a bifurcação
entre paciência e tolerância. O
apóstolo Paulo quando escreveu
sobre o amor, em I Coríntios 13,
afirmou que o amor é paciente,
é tolerante (I Coríntios 13.4,7).
A tolerância ou a paciência
deve ser cultivada e exercida a
cada dia da relação conjugal sempre pensando que este é o melhor
caminho para o bem da relação.
Com certeza, temos muitos mo-

tivos que nos aborrecem e que
gostaríamos que não existissem
na relação, mas estão lá.
Para a tolerância fazer parte
de nossa atitude no casamento
precisamos pedir a Deus por ela.
Deus é paciente conosco. Ele
pode nos ajudar neste sentido.
Um outro exercício é contar de
1 a 100, pausadamente. Um
terceiro caminho é maximizar
as virtudes e minimizar os defeitos do cônjuge. Se caminharmos pela estrada da tolerância
podemos, quem sabe, bater o
recorde dos idosos japoneses.
Gilson Bifano. Escritor,
palestrante e coach na área de
casamento e família. Siga-o no
Instagram: @gilsonbifano
Contato: oikos@
ministeriooikos.org.br

Já pensou em viver?
A dor parece fazer parte da
história da humanidade. Olhe
ao seu redor, existe bilhões de
pessoas sofrendo todos os dias.
Por mais arrasador que esse
cenário pareça, ele não será
para sempre. Existe mais para
todos os seres humanos que
compõem cada pedaço desse
planeta. E isso nos foi prometido na cruz de Jesus.
Como nós, Ele esteve na terra
e passou por todo tipo de experiência (Hebreus 4:15-16).
Tentaram acabar com Sua vida
(Marcos 14:1). Seus amigos O
abandonaram (Mateus 26:56).
Disseram coisas ruins e mentiras sobre Ele (Mateus 12:24).
Ele foi rejeitado e desprezado
(Isaías 53:3). E mesmo depois de
tudo o que as pessoas fizeram
com Ele, Jesus decidiu morrer
por cada uma delas. E nesse
ato extravagante de amor, a
Vida chegou até nós. É graças à
bondade de Deus que podemos
viver. “Eu [Jesus] vim para lhes
dar vida, uma vida plena, uma
vida que satisfaz” (João 10.10)

Foi essa esperança que o
amor de Jesus concedeu: vida
plena. A Sua promessa não nos
isentou dos problemas. Ele deixou bem claro que sofreríamos,
que aflições uma hora ou outra
entrariam em cena (João 16.33).
O que esquecemos na maioria
das vezes em que somos pegos
de surpresa pelos contratempos
e infortúnios, é que Ele disse
para termos ânimo, pois Ele já
venceu tudo isso.
A Vida que Jesus prometeu
pode parecer um conto da carochinha para você. Ou uma
tradição antiga que a sociedade
contemporânea que esconder
a todo custo. E podem tentar
como for, o amor de Jesus não é
passível de cair no esquecimento. Não quando é a única forma
de preencher o vazio do seu
coração. A dificuldade em reconhecer o amor Dele faz com
que muitas pessoas busquem
a morte como resposta. Talvez
seja o seu caso.
A morte não vai acabar com
as inúmeras dúvidas que tem

cercado a sua mente. A morte
não vai resolver os seus problemas de relacionamento. A
morte não aliviará seu sofrimento. A desesperança que tem
assolado sua alma não findará
com a morte. A destruição de si
mesmo não é a solução. O fim
que você tem desenhado não é
o que você merece. Essa válvula
de escape que prometeram a
você não é a resposta. E você
sabe disso. Por isso, te pergunto
mais uma vez: já pensou em
viver?
Não uma vida falsa, superficial e repleta de filtros. Mas sim,
uma vida que emana paz. Vida
que garante um futuro. “Porque
Eu sei os planos que tenho para
vocês’, diz o Senhor. São planos
de bem e não de mal, para lhes
dar o futuro pelo qual anseiam”.
(Jr 29:11)
É isso que existe para você:
um futuro. E Jesus já garantiu
isso. Essa deve ser a âncora da
sua vida, para que quando os
problemas te abaterem, você
tenha a certeza de você não está

sozinho e pode confiar Nele. Se
você aceitar a Vida que Jesus
prometeu, seus dias aqui na
terra terão sentido. A Vida em
Cristo tem intencionalidade,
porque Ele te criou por uma
razão. E somente Nele você terá
clareza do seu propósito.
A dor que você sente é real,
e Ele sabe disso. O que acha
de em vez de tentar lutar sozinho contra ela, buscar Nele
o consolo que você precisa?
Essa Vida plena e que satisfaz
está disponível para você. Você
não precisa esperar chegar até
o céu para viver cada instante
da sua vida de maneira plena.
Isso não é incrível? Mesmo com
uma casa pronta para nós na
eternidade, Jesus nos permite
viver aqui na terra de maneira
satisfeita. Se isso não é amor, eu
não sei o que é.
Minha pergunta continua no
ar. E aí, já pensou em viver?
Rebeca Brito
Equipe Setembro Amarelo
Juventude Batista Brasileira

missões nacionais
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Missões Nacionais acolhe venezuelanos
em projeto Minha Pátria

Pastor Fernando Brandão recebe venezuelanos no aeroporto

“D

ormia na rua,
sem banho,
sem comida,
sem nada.
Ontem eu dormi em uma
cama e tomei um bom banho. Fazia meses que não
sabia o que era isso”, contou
Domingoz Lopez, um dos 28
venezuelanos que foram acolhidos na Casa Minha Pátria,
em São Paulo. Na Venezuela,
ele trabalhava em um projeto
do estado para crianças, mas
com a crise no país, mesmo
empregado e realizando ou-

tros trabalhos extras, continuava a passar fome.
Histórias como a dele se
repetem e tem feito venezuelanos saírem de seu país em
busca de uma vida digna. E
atenta a esta realidade, a Junta
de Missões Nacionais tem desenvolvido ações de cuidado
com estes imigrantes, um dos
desafios também da Campanha Movidos Pela Graça.
Em Boa Vista, Roraima, os
milhares de venezuelanos
têm acesso à Missão Brasil
Venezuela, que lhes ofere-

Cerca de 30 venezuelanos ﬁcarão na casa até que Igrejas do Brasil os acolham

ce atendimentos básicos de
saúde e também um cadastramento para uma triagem
que agora os leva a uma casa
de acolhimento. O projeto
Minha Pátria, inaugurado
no final de agosto e que foi
preparado para ser uma casa
temporária até que Igrejas
de todo o Brasil acolham os
venezuelanos.
Coordenados pelo missionário pastor Élbio e sua esposa Adilene Marquez, os refugiados relataram sua alegria
em poder recomeçar a vida

no Brasil, cheios de esperança por dias melhores. São
famílias, profissionais, pessoas cheias de sonhos, que,
infelizmente, tiveram que
deixar sua pátria por conta da
escassez de oportunidades e
mesmo de mantimentos, mas
agora, deixaram essa página
da história para trás.
“Esta é uma causa humanitária! Cabe a nós sermos
movidos pela graça em favor destas pessoas que tanto
precisam. Nossa intenção é
oferecer condições para es-

tas famílias se reerguerem”,
explica o pastor Fernando
Brandão, diretor de Missões
Nacionais.
Nos ajude nesta nova empreitada! Se a sua igreja deseja receber um venezuelano, clique no link e faça
já o cadastro: https://goo.
gl/13BGNC.
Saiba mais sobre a Missão
Brasil Venezuela e veja como
ajuda-los também de outras
formas: https://www.missoesnacionais.org.br/missao-brasil-venezuela.
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Primeira Igreja Batista em Indaiatuba - SP
celebra 64 anos de fundação
Programação teve momento especial de consagração a cargos de diretoria e liderança da Igreja.
Vívian Franceschini dos
Santos, ministério de
Comunicação da Primeira
Igreja Batista em Indaiatuba
- SP

N

o dia 29 de agosto,
a Primeira Igreja
Batista em Indaiatuba - SP (PIBI)
completou 64 anos de existência, propagando o amor de
nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo através do Evangelho.
Membros e convidados celebraram este precioso tempo
em dois cultos. No sábado,
25 de agosto, a mensagem
foi trazida através de uma
peça teatral, na qual uma
repórter entrevista o zelador
sobre o significado da Igreja
para cada membro, trazendo
à tona diferentes opiniões de
fariseus a zelosos, de descomprometidos a verdadeiros
convertidos. Como conclusão

Programação do aniversário de 64 anos da PIB em Indaiatuba - SP contou com encenação teatral,
batismos e posse de cargos de diretoria e liderança da Igreja

ficou o desafio para que, independente dos problemas
terrenos, não deixemos de
ser Igreja.
No domingo, 26 de agosto,
a celebração começou com o
batismo, no qual cinco pessoas declararam que Cristo
é Senhor e Salvador de suas
vidas. Em seguida, o pastor
Edson Landi, da Igreja Batista

no Guanabara, em Campinas-SP, nos levou a refletir sobre
o crescimento da Igreja de
Cristo, desde seu início, com
os atos dos apóstolos até sua
difusão pela humanidade. Um
projeto que deu certo e chegou até nós, e assim como a
trindade: Pai, Filho e Espírito
Santo, somos pessoas diferentes, unidas pelo mesmo

objetivo, pregar o Evangelho
a toda Criatura e ter tudo em
comum com os que creem no
sacrifício de Cristo.
O culto foi encerrado com
a posse de cargos da diretoria e liderança de ministérios, eleitos na última assembleia, em 19 de agosto,
com a benção entoada em
oração pelo presidente e ti-

tular da Igreja, pastor Vilmar
Paulichen .
Que o Evangelho continue
a ser pregado na cidade de
Indaiatuba-SP e que “A graça
do Senhor Jesus Cristo, e o
amor de Deus, e a comunhão
do Espírito Santo sejam com
todos vós” (II Co 13:14), nossos irmãos, leitores e parte da
Igreja de Cristo.

Igreja Batista em Vila Natal , em Mogi das
Cruzes- SP, agradece a Deus pelos seus 36 anos
Aniversário da Igreja também marcou o primeiro ano de atividades do Ministério Esportivo Missionário.
Cleverson Pereira do Valle,
pastor da Igreja Batista em Vila
Natal, em Mogi das Cruzes SP; colaborador de OJB

N

os dias 25 e 26 de
agosto de 2018, a
Igreja Batista em Vila
Natal, em Mogi das
Cruzes - SP, comemorou 36
anos como Igreja organizada.
Foram dois dias de festa espiritual.
Contamos, no sábado, com
a participação do Coral do Lar
Batista de Crianças, e o mensageiro da noite foi o pastor Marcelo Gomes Longo, da Igreja
Batista Canaã e atual Presidente
do Lar Batista de Crianças. O
Ministério de Louvor da Igreja
local também participou e toda
a Igreja teve oportunidade de
louvar a Deus por mais uma
vitória.
O pastor da Igreja, Cleverson
Pereira do Valle, convidou o irmão Caio Santos para orar pelos

Coral do Lar Batista de Crianças

membros fundadores, são eles:
Juarez Barreto Xavier, Virgínia
Aparecida Lucia, Evaristo Olympio de Prosdócimi e Benedita
Lima de Prosdócimi.
No dia 25 de agosto, pela
manhã, aconteceu o primeiro aniversário do Projeto Esportivo Missionário, dirigido
pelo diácono Gerson da Silva
Rosa e equipe. A celebração foi
comemorada com salgados e
bolo preparados pelas irmãs da

Líderes da Igreja Batista em Vila Natal -SP junto ao pastor Cleverson
Pereira do Valle, presidente da Igreja

Igreja, na Escola Narciso Yague
Guimarães.
Contamos com a presença
dos pastores Jair Braz, presidente da AIBAMCA; pastor
Tercio Resende de Paula, diretor Executivo da AIBAMCA;
pastor Everson de Deus, da
Igreja Batista Cesar de Souza; e
pastor Joel Lima, presidente da
Subsecção da OPBB-SP Mogi
das Cruzes-SP.
No domingo, o ministério

de louvor da Igreja Batista Brás
Cubas - SP conduziu a parte musical; o irmão Daniel Francisco
de Almeida também participou
com um solo. Neste dia, dois
novos diáconos foram apresentados à Igreja, são eles: Valdir
Braz e João Santana de Siqueira,
que foram examinados um dia
antes pelo pastor Joel Lima. A
consagração aconteceu durante
o culto do domingo.
O preletor da noite de do-

mingo foi o pastor José Januário
(Nino), da Igreja Batista em Cesar de Souza. Ele desafiou toda
a Igreja a ser uma comunidade
acolhedora.
Louvamos a Deus pela dedicação de toda diretoria, liderança e toda a Igreja para a
realização desta festa espiritual.
Parabéns pelos 36 anos, Igreja
Batista em Vila Natal - SP. Que
continue adorando a Deus e
levando vidas aos pés de Cristo.
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Convenção Batista de Rondônia
realiza 24a Assembleia
Tema escolhido para esta edição foi “Batistas de Rondônia escolhidos para anunciar a Cristo”.
Márcia Ferreira, educadora
cristã da Convenção Batista de
Rondônia

E

ntre os dias 27 e 29 de
julho de 2018, na cidade
de Ji-Paraná, os Batistas
de Rondônia se reuniram na Primeira Igreja Batista
para a 24ª Assembleia, que
contou com 354 inscritos. A
abertura do evento teve a participação da Orquestra Infantojuvenil Sinfonia Tradição e o culto
solene de abertura foi dirigido
pelo presidente da Juventude
Batista de Rondônia (JUBARO),
pastor Robson Scheidegger; foi
um momento de comunhão
e intercessão pelos jovens do
estado. O preletor oficial foi
o pastor Aloizio Penido Bertho, da Primeira Igreja Batista
de Juiz de Fora - MG. Para as
devocionais, o escolhido foi o
pastor Samuel Mouta, da Junta
de Missões Nacionais (JMN).

Orquestra Infantojuvenil Sinfonia Tradição particou da abertura da
24° Assembleia dos Batistas de Rondônia

No sábado, dia 28 de julho,
aconteceu o culto de Missões
Estaduais, com a apresentação
dos projetos e futuras parcerias.
O momento inspirativo ficou
com os jovens da cidade de
Porto Velho, que fazem parte
da JUBANORTE.
Tivemos o encontro de Amigo de Missões, coordenado

pela educadora Cristã pastora
Alesxandra e sua equipe, onde
fizeram uma apresentação do
campo missionário no culto de
Missões.
No domingo, dia 29 de julho,
a nova diretoria da COBARO
foi eleita e assim ficou composta: pastor Guilherme de
Oliveira Nossa (presidente);

Culto de Missões foi uma das atrações da Assembleia

pastor Ananias Ramos (1 º vice-presidente); Aldair Moreira de
Lima (2º vice-Presidente); Solange Mendes Codeço Pereira
(1° secretária); Jeanne das Neves Falcão Real (2° secretária);
Débora Nunes Alecrim Vieira
(3° secretária).
Louvamos a Deus pela equipe
gestora que organizou a 24º

Assembleia: pastor Guilherme
de Oliveira Nossa (presidente);
pastor Paulo Xavier (gestor de
Campo e Missões); Oziel Nascimento (gestor Administrativo);
Cindi Carvalho (auxiliar administrativo); e Márcia Ferreira
(educadora Cristã).
A Deus toda honra e toda
glória.

Projeto Saúde na Estrada, da CBM, reúne
mais de mil pessoas em Belo Horizonte
Lançamento oficial do Projeto contou com a presença do doutor Augusto Cury.
Ilimani Rodrigues, jornalista da
Convenção Batista Mineira

N

o dia 29 de agosto,
mais de 1.000 pessoas estiveram presentes
no lançamento oficial
do projeto Saúde na Estrada, em
Belo Horizonte. Na ocasião, o
doutor Augusto Cury, um dos
embaixadores do projeto, falou
aos presentes sobre um tema que
aflige boa parte da população
mundial, a ansiedade.
O projeto surgiu em 2017, no
coração do pastor Marcio Santos,
diretor-executivo da Convenção
Batista Mineira, fruto de uma
experiência vivida na década
de 90, a bordo do navio Logos
Hope, do projeto “Operação
Mobilização”. “Quando pisei
naquele navio senti no meu
coração um desejo enorme de
realizar um projeto assim, que
abençoasse as pessoas. Como
Minas Gerais não tem mar, então vamos sonhar sobre rodas”,

Augusto Cury e sua ﬁlha, Claudia Cury, estiveram presentes no
lançamento do Projeto

comentou rindo o pastor Marcio.
Durante uma viagem a Angola,
no ano de 2017, o executivo da
Convenção Mineira compartilhou com Claudia Cury sobre o
sonho que brotava em seu coração. “O sonho dele me sensibilizou muito, porque foi o que Jesus
nos pediu, para que amassemos
o próximo como a nós mesmos.
Foi então que apertei a mão dele
e disse que iria ajudá-lo a realizar
este sonho. Me tornei, junto a
meu pai, a embaixadora deste
projeto, e começamos então a
movimentar as redes sociais para
mobilizar as pessoas. Tivemos
a ideia de realizar esta palestra

como uma forma de arrecadar
recursos para a compra do veículo, e também os equipamentos
necessários. Me sinto hoje como
uma ‘mãe’ do Saúde na Estrada,
por amor a humanidade e as
pessoas. O projeto vai de encontro com a vontade que tenho
de cuidar daqueles que não tem
acesso a tudo aquilo que vamos
oferecer”, comentou Claudia
Cury, embaixadora do Saúde na
Estrada.
Durante a sua palestra, que durou cerca de duas horas, em diversos momentos o doutor Augusto
Cury falou sobre a importância
das pessoas se envolverem em

Mais de 1.000 pessoas participaram do evento

projetos como o Saúde na Estrada.
“Vamos capacitar os profissionais
que irão participar para que possam levar amor, esperança e transformação a tantas pessoas que
precisam. Pessoas que hoje não
sabem gerenciar suas emoções,
mas que podem ser ajudadas, esta
é a nossa intenção”, ponderou.
O projeto está na fase de mobilização (levantamento) de recursos.
São necessários cerca de 1 milhão
e meio de Reais para aquisição de
um veículo e também sua customização. “Já temos os consultórios dentários, que recebemos de
dois parceiros e também uma lista
grande de profissionais que que-

rem se voluntariar. Estamos agora
trabalhando para fechar parcerias
com grandes centros médicos,
para onde encaminharemos os
pacientes atendidos”, comentou
Petrúcia de Melo Andrade, uma
das responsáveis pelo Saúde na
Estrada.
Se você tem interesse em participar ou conhecer melhor o
projeto, acesse o site saudenaestrada.org. Neste endereço também é possível fazer sua doação,
por meio de um sistema seguro,
desenvolvido especialmente
para receber recursos de pessoas
que entendem a relevância desta
causa.
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Flávio, um gênio atrás das câmeras

urante a ministração
nas escolas da região
de Juiz de Fora - MG,
tive a grata oportunidade de conhecer o Flávio, uma
vida preciosa e cheia de talentos
na área da comunicação, um
verdadeiro artista cristão; um
jovem Batista com coração missionário. Vamos conhecê-lo?
Qual o seu nome completo,
família, profissão, ministério
Sou Flávio Redinglês Toledo.
Tive várias profissões, mas dentre elas, a que mais se destacou
foi jornalismo. Foram 15 anos
trabalhando em TV e publicidade. Atualmente, meu ministério
está no som, na produção de
vídeos e na evangelização por
meios sociais.
Como começou sua paixão
pela mídia e comunicação?
Minha paixão vem de infância.
Desde pequeno, tinha gosto por
rádio; morava em uma cidade
pequena e não tinha muitas
coisas atrativas para fazer. Eu
pedia emprestado para uma vizinha o rádio dela e subia uma
montanha para conseguir captar
as ondas de FM. Lá, eu passava
a tarde gravando as músicas em
uma fita cassete e depois ouvia
em casa. A paixão cresceu ainda
mais quando eu ganhei um toca
fitas da minha tia.

Já foi o tempo que se estudava
por anos para fazer comunicação. Na minha visão de hoje,
a pessoa que se interessa na
comunicação, basta somente
atitude e uma boa dicção e bom
uso das palavras. Como dizem
por aí, “uma ideia na cabeça e
uma câmera na mão”. Temos
programas de edição de vídeo,
estúdios de gravações, finalização de vídeos, etc. Tudo o que
é preciso para fazer um trabalho
bem-feito, a um clique em download. Depois, é estudar os
programas e se aperfeiçoar. Um
exemplo claro disso que falei são
os youtubers. Eles não estudaram
para fazer isso. Usam a comunicação verbal. E, no entanto, têm
milhões de visualizações e são
comunicadores.

do ser humano. Primeiro passo é
pedir a Deus orientação pelo que
vai ser dito, afinal, será para sempre. Trata-se de um documento.
A mensagem com um teor forte
pode tocar profundamente ao
telespectador; uma imagem
bem produzida, com um fundo
musical ideal, é um casamento
perfeito. Depois disto, é enviar e
esperar Deus fazer a obra. Uma
pessoa pode não te receber no
portão da sua casa, mas, com
certeza, verá pelo celular a mensagem enviada, se comover e,
até mesmo, se aprofundar com
o assunto tratado. Quem de nós
nunca foi sensibilizado com uma
mensagem eletrônica? Isso, de
certo modo, é uma missão missionária. Afinal, nunca sabemos
a disponibilidade de cada um
para nos ouvir, ficar um tempo
com a gente. As mensagens ficam disponibilizadas ao tempo
livre de cada um. E quando estamos com um tempo livre, somos
mais receptivos; isso ajuda na
evangelização individual. Somos
servos de Deus e ele usa a cada
um de forma diferente.

aqueles que precisam de apoio
nesta área, como levitas e suas
produções musicais, videoclipes,
aos mensageiros, a oportunidades de se fazer gravações de
suas mensagens em estúdio, aos
pastores, divulgando o evento
de sua Igreja e a qualquer um
que necessite de um material
audiovisual para a divulgação
do Evangelho. Hoje, já faço
tudo isso, no entanto, o que me
falta é o espaço físico, já que os
equipamentos estão disponíveis.
Deixe o seu recado para nossos artistas Batistas.
É importantíssimo que, na obra
de Deus, tudo seja feito com
todo cuidado e atenção. Você
não pode falar do Evangelho se
não sentir os ensinamentos de
Deus na sua vida. Temos que
ter garra, dedicação, orientação e
todos os atributos que deem um
resultado satisfatório. E para que
isso aconteça, tem que existir
amor pela obra, gostar daquilo
que faz. Não só no Evangelho,
mas na vida pessoal também.
Isso reflete em tudo. Um ser
humano melhor, mais alegre,
mais inspirado e mais cordial. Se
você tem o chamado para obra
de Deus, deve levar em consideração tudo o que foi dito. Deus
vê seu empenho, sua dedicação
e sua necessidade. São os ensinamentos Dele que estão sendo
postos em prática.

Como você conheceu Jesus?
Foi há 22 anos, quando conheci um missionário americano,
Michael Paul. A língua americana foi um atrativo para eu ir ao
culto; fiquei prestando atenção
nas palavras ditas, porém, incompreendidas, se não fosse um
tradutor. Senti Jesus falar comigo
Quais os projetos de curto,
através do Espírito Santo, e logo
depois veio a conversão; de médio e longo prazo?
De curto prazo, já estão em
uma simples curiosidade a uma
mudança radical na minha vida. prática. Gravo, semanalmente,
áudios para serem enviados a
Louvo a Deus por isso.
uma rádio local; são mensagens
Como ser usado nos campos com metáforas de evangelizamissionários através da Comu- ção. Tenho tido bons frutos com
este trabalho. De médio prazo,
nicação/Mídia?
Compartilhe uma experiênPenso da seguinte forma: todos me estruturando para maiores
nós temos uma sensibilidade trabalhos, com a aquisição de cia marcante na sua carreira
Quais as qualificações ou maior quando estamos sozinhos novos equipamentos para o artística.
Como disse, fazer aquilo que
aptidões para algum trabalhar e relutamos quando estamos trabalho. O de longo prazo,
acompanhados. Acho que isso é porém, atual, é dar suporte para gosta é surpreendente. Você tem
neste campo?
Como você vê o crescimento
das mídias nas redes sociais?
É certo que vivemos em um
mundo digital; tivemos um
grande avanço na comunicação
mundial, e com isso ficou para
trás o recebimento de cartas
por correios, a não ser as contas
(risos). Você mesmo pode me
dizer qual foi a última carta que
recebeu pelos Correios, escrita
à mão, como era antigamente?
Tudo hoje é feito por e-mail,
envio e recebimento instantâneo. Isto gera, então, um avanço
tecnológico e poupa tempo. Por
um lado, é bom; por outro, tem
suas consequências. Depende
do uso de cada um.

a oportunidade de fazer coisas
que nunca imaginaria que um
dia pudesse fazer. A arte de se
contar histórias com vídeo tem
o poder de tocar as pessoas, de
fazê-las sentir emoções que, se
você contasse, não teria o mesmo efeito. Uma música, uma
história, um enquadramento e
uma luz bem-feita, trazem resultados emotivos positivos. Vemos
isso nas campanhas eleitorais:
contam belas histórias, que fazem qualquer um acreditar que
é possível, que é realidade,
embora tudo isso nem sempre
seja verdade. Me apaixonei
pela produção por conta das
emoções, por emprestar o meu
olhar sobre um ponto de vista de
um determinado assunto. Com
isso, tive a oportunidade de
viajar para o exterior, trabalhar
nas principais emissoras de TV
do Brasil, rádios e produtoras.
Meu sonho era ter oportunidade
de voar, mas não tinha dinheiro.
Perdi as contas de quantos voos
já fiz, em diferentes aeronaves,
até mesmo as que não possuem
motor (risos); cruzei oceanos e
estados. Tudo isso por conta da
dedicação de um trabalho bem-feito. Um empenho de anos
fazendo o que gosta. Pessoas
acreditarem naquilo que você
faz, acreditarem naquilo que
você diz, essa é minha maior
experiência. E a que quero pra
toda vida.
Como contratar seus serviços
e ser abençoado através dos
seus talentos?
Disponibilizo meus contatos:
E-mail: redinglescamera@hotmail.com
Whatsapp e telefone: (32)
98445 3780
Que a graça e a paz do senhor
estejam com vocês!
Flavio é um dos jovens talentosos que temos somente no
estado de Minas Gerais. Existem outras pessoas, de idades
diferentes, pelo Brasil inteiro.
Ajude-me a encontrá-los e contar
suas histórias.
Escreva para:
Arte e Cultura CBB.
Roberto Maranhão.
marapuppet@hotmail.com

missões mundiais
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Simpósio de Missões: renovando o amor
por missões no Sul do Brasil

obra missionária e até dando
passos mais ousados de retorno ao campo transcultural”,
comentou o pastor Ricardo.
Um dos testemunhos que os
participantes puderam ouvir
foi o do mobilizador Abdallah.
Sua história de vida, sobre
como passou de perseguidor
de cristãos, um muçulmano
radical, a pregador do Evangelho, levou muitos à reflexão
sobre seu real comportamento
como filhos e servos do Deus
vivo.
“Nós, palestrantes, também
fomos muito abençoados com
a realização deste simpósio.
O lugar estava lotado de pro-

motores e membros de várias
Igrejas da região e também
da cidade de Curitiba. Fomos
muito bem recebidos pelo presidente da CBC, o pastor Rogério. Vimos o quanto ele tem
paixão pela obra missionária.
Jesus foi realmente exaltado”,
se alegrou Abdallah.
Missionário para o mundo
árabe, Caleb classificou o
simpósio com “uma experiência espetacular”. “Para nós,
preletores, o que vimos foi a
manifestação do Espírito Santo
convocando o povo do Sul do
Brasil a um engajamento na
Misio Dei. É muito bom saber
que a partir de agora teremos
mais pessoas conectadas a
nós na proclamação do Reino
de Deus aos não alcançados”,
alegrou-se o missionário.
Missões Mundiais segue levando às Igrejas brasileiras o
amor por missões, necessário
a todo aquele que precisa
honrar a convocação do Pai
de testemunhar sobre o seu
Evangelho “tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e
Samaria, e até aos confins da
terra.” (Atos 1.8).

de casa... Pessoas de todas
as idades e níveis de conhecimento que, juntas, evangelizaram 10.373 pessoas e
levaram atendimento médico
a 1.334 delas. O resultado
foram 1.295 pessoas que entregaram suas vidas a Jesus.
Novos irmãos em Cristo que
hoje são discipulados por nossos missionários e, no tempo

de Deus, também darão bons
frutos para o Reino.
Se com pouco mais de 100
voluntários chegamos a tanta
gente carente de cuidados e da
salvação, o que não seríamos
capazes de alcançar com 500,
mil, dez mil voluntários?! Este
chamado é para você, que
deseja fazer a diferença no
mundo e ser enriquecido com
a oportunidade de cumprir
o propósito de Deus para a
sua vida e ainda ter a chance
de praticar um novo idioma
e conhecer culturas diferentes. Embarque nesta. Seja um
Voluntário Sem Fronteiras.
Para participar de uma viagem
do programa Voluntários Sem
Fronteiras, é preciso preencher
o formulário de pré-inscrição
disponível no site www.missoesmundiais.com.br/vaou
solicitá-lo através do e-mail:
voluntarios@jmm.org.br.

Marcia Pinheiro – Redação
de Missões Mundiais

N

os dias 31 de agosto e 1 de setembro,
Missões Mundiais
marcou presença
no I Simpósio de Missões, realizado em Florianópolis - SC
pela Convenção Batista Catarinense. Fomos representados
pelo pastor João Marcos Barreto Soares, diretor executivo
de Missões Mundiais; a missionária Analzira Nascimento;
o missionário Caleb Mubarak
e o missionário mobilizador
Abdallah Kassem.
Ouvimos alguns participantes ao final do evento e foram
unânimes em dizer que saíram
com o amor por missões renovado, prontos para impactar
suas Igrejas com as informações que receberam de nossos
missionários.
Para o pastor Rogério Nunes
de Souza, presidente da Convenção Batista Catarinense, foram dias extraordinários e impactantes. “Sou grato a Deus
por tudo o que aconteceu neste evento. Somos muito felizes

com esta parceria com Missões
Mundiais, que nos enviou
missionários e inclusive o seu
diretor, pastor João Marcos. Eu
tenho certeza que o Simpósio
deixará muitas marcas e dará
muitos frutos”, comentou o
presidente da CBC.
Não menos grato e satisfeito
com a realização do Simpósio
e também esperançoso com o
retorno de bons resultados, o
diretor executivo de Missões
Mundiais considera que o simpósio foi uma oportunidade
para que muitos aumentassem
seu conhecimento sobre o
que Deus tem feito no mundo. “Ficamos felizes em ver

tantas pessoas interessadas
no cumprimento da Grande
Comissão”, disse o pastor João
Marcos.
Pastor da Igreja Batista Central de Balneário Camboriú
- SC, Ricardo Carvalho Rocha, revelou que este foi um
momento especial. “O simpósio foi um momento que
pude retomar algo que tinha
ficado um pouco apagado,
aquela chama missionária
transcultural. Tanto eu, como
pastor, como a nossa Igreja,
precisamos disso. Saio com o
coração desafiado pelo Senhor
e inflamado para estar cada
vez mais envolvido com a

Força voluntária alcançou mais de 10 mil
pessoas nos campos de Missões Mundiais

Marcia Pinheiro - Redação de
Missões Mundiais

S

egundo pesquisa divulgada pela Charities Aid
Foundation, uma instituição de caridade registrada no Reino Unido e reconhecida no mundo inteiro,
por ocasião do Dia Nacional
do Voluntariado, comemorado
em 28 de agosto, um em cada
cinco brasileiros fez algum trabalho deste tipo em 2017. O
Brasil é o 63o colocado mundial em trabalhos voluntários.
E Missões Mundiais, através
dos milhares de participantes
do programa Voluntários Sem
Fronteiras, tem ajudado a escrever esta linda história do
voluntariado brasileiro.
Um exército de pessoas
comprometidas com a missão
de levar ao planeta o conhecimento de Deus e seu ma-

ravilhoso plano de salvação
da humanidade. Pessoas que
carregam dentro de si o sentimento de solidariedade e
amor ao próximo. Assim podem ser definidos os nossos
voluntários, pessoas que se
doam, renovando as energias
dos missionários nos campos,
trazendo novas ideias, formando uma grande rede de

intercessão e colocando literalmente a mão na massa. Eles
fazem sonhos acontecerem.
Só no primeiro semestre
deste ano de 2018, 127 voluntários doaram seus dons,
tempo e talento para servir
nos campos de Missões Mundiais. Foram médicos, esportistas, educadores, aposentados,
pastores, estudantes, donas

12

notícias do brasil batista

o jornal batista – domingo, 16/09/18

Ordem de Pastores Batistas do Brasil em
São Paulo completa 76 anos
Culto de Gratidão a Deus pelos 76 anos de organização foi realizado na Primeira Igreja Batista do Brás.
Cleverson Pereira do Valle,
pastor, colaborador de OJB

N

o dia 27 de agosto
de 2018, os pastores Batistas do estado de São Paulo
comemoraram 76 anos de
sua organização. A OPBB-SP
teve início dia 18 de agosto de
1942, sendo seu primeiro presidente o pastor Rubens Lopes.
O Culto de Gratidão a Deus
pelos 76 anos de organização
foi realizado na Primeira Igreja
Batista do Brás O templo estava
repleto de pastores e familiares.
O presidente da OPBB-SP,
pastor Genivaldo Andrade
de Souza, deu início ao culto
falando do privilégio de conduzir a OPBB neste momento
e fez questão de mencionar
todos os presidentes que dirigiram a Organização.
O Programa dos 76 anos foi
abrilhantado com o coral da

Toda a diretoria da OPBB - SP participou da programação

PIB Brás, sob a regência do
Maestro Prado.
Toda a diretoria da OPBB-SP
participou do programa. O 1º
vice-presidente, pastor Marcos Antonio Peres, conduziu
o Momento de Homenagem
ao irmão Grigório Souza e
aos pastores Manoel Ramires
Filho, presidente da CBESP,
pela passagem de 35 anos de
ministério, Salovi Bernardo e

Salvador Martines Soler. Os
secretários, pastores Regis Almeida Claro, Anderson Lima
de Barros e Israel Moreira de
Azevedo entregaram as respectivas placas.
O 2º vice-presidente, pastor
Sebastião Custódio de Oliveira
Neto, orou e o 3º vice-presidente, pastor Cleverson Pereira do Valle, orou e apresentou
os presidentes das Subsecções.

Templo da Primeira Igreja Batista do Brás - SP estava repleto de
pastores e familiares

O preletor da noite foi o pastor Marcos Raeder, da Igreja Batista Nova Veneza, em Sumaré-SP, que desafiou os pastores a
pregarem a Palavra de Deus e
manterem uma vida pura, leu
vários textos que enfatizam o
valor das Escrituras Sagradas.
O presidente da OPBB, pastor Adilson Ferreira dos Santos, foi convidado para orar
pelos irmãos que pleiteiam

cargos políticos nesta eleição.
O pastor Genivaldo Andrade
de Souza convidou a todos
para orar em favor dos pastores Batistas do estado de São
Paulo e agradeceu a todos.
Louvamos a Deus pelo trabalho da atual diretoria e agradecemos ao diretor executivo,
pastor Juracy Ribeiro de Souza
pelos relevantes serviços prestados a essa Ordem.

Acampamento das Mensageiras do
Rei da Bahia reúne mais de 400 pessoas
Vidas foram salvas, edificadas e desafiadas a continuar proclamando Jesus, a verdadeira alegria.

Meg Matos, coordenadora das
Mensageiras do Rei da Bahia

O

Acampamento Estadual das Mensageiras do Rei 2018
foi realizado de 06
a 08 de julho no Teocamp,
Acampamento Teosópolis, em
Ilhéus-BA. Teve como preletor
oficial o pastor Raphael Scotelaro, líder da Cristolândia Bahia.
O evento contou com a participação de 406 acampantes,
incluindo a equipe, representando 35 Igrejas, de 11 associações
do campo baiano. Os feedbacks
foram bem positivos, vejamos
alguns deles:
“Foram momentos valiosíssimos para nos relacionarmos
mais com Deus e com o próximo, pois o resultado é vermos
a alegria das nossas meninas,
de nós orientadoras, da eterna
Mensageira Meg Matos e toda
sua equipe bem estruturada. A
programação foi diversificada;

Pastor Raphael Scotelaro, líder da Cristolândia Bahia, ministrou a
Palavra para mais de 400 participantes

cultos, louvores, dons e talentos, devocionais ‘a sós com
Deus’, oficinas para as faixas
etárias e orientadoras e atividades sociais. Voltamos para
nossa Igreja motivadas, unidas,
reconsagradas e dispostas a
fazermos algo mais por Jesus
nosso Rei” (Vilma Oliveira orientadora da Igreja Batista
Memorial de Ilhéus-BA).
“Posso dizer que foi magnífico. Não tenho palavras para
descrever a imensa alegria que é
fazer parte da organização Men-

sageiras do Rei. Estar em um
acampamento é pura bênção; lá
aprendemos de tudo um pouco,
saímos ricas e cheias do conhecimento da Palavra. Agradeço a
todos que colaboraram para que
o Acampamento Estadual das
Mensageiras do Rei pudesse ser
realizado, pois através dele muitas vidas já foram alcançadas e
muitos propósitos e chamados
compridos” (MR Suelen Nobre,
da Igreja Batista Alto do Cruzeiro, em Salvador-BA).
“Este foi o primeiro acam-

Orientadoras de Mensageiras do Rei no estado da Bahia

pamento de MRs que minhas
meninas participaram. Foi incrível! Nós congregamos na
Comunidade Apostólica Semeando a Palavra, em Simões
Filho. Nossa Igreja não faz parte
da Convenção Batista, por isso,
fiquei muito feliz e agradecida
pela oportunidade de participar
desse evento, desse trabalho
missionário que tem o compromisso de falar de Jesus para
todas as meninas do Brasil.
Fomos muito abençoadas! Temos certeza que Jesus é nossa

verdadeira alegria!” (Josmara
Barreto, Orientadora de MR’s
da Comunidade Apostólica
Semeando a Palavra).
Vidas foram salvas, edificadas
e desafiadas a continuar proclamando “Jesus a Verdadeira
Alegria”, tema da Campanha de
Missões Estaduais 2018 da Convenção Batista Baiana. Agradecemos a todos que investem e
se empenham nesse ministério,
cuidando de vidas tão preciosas. A Deus toda honra e toda
glória.
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As ações de
Paulo para
com a Igreja
José Manuel Monteiro Jr.,
pastor, colaborador de OJB

N

ão tenho dúvidas
de que a Igreja é
um projeto de
Deus. Ao falar aos
presbíteros da Igreja de Éfeso,
Paulo salienta que eles deveriam pastorear o rebanho de
Deus com excelência, porque
a Igreja foi comprada com o
sangue precioso de Jesus. A
despeito de inúmeras pessoas
tirarem o valor da Igreja, ela
ainda é relevante para a sociedade que vivemos.
O escritor e pastor Ed. René
Kivitz brilhantemente faz duas
observações sobre a igreja. “A
Igreja serve para manter viva a
memória da pessoa e obra de

Jesus Cristo”. Como agência
do Reino de Deus, a Igreja
proclama a vida, obra, morte,
ressurreição, ascensão e a
volta de Jesus. A mensagem
da Igreja gira em torno destes
pilares.
“A Igreja serve para manter
viva a esperança do mistério
divino”. O escritor Jonas Madureira, em sua obra intitulada
“Inteligência Humilhada”,
diz algo interessante: “A fé
não precisa morrer, só precisa
pensar... A razão não precisa
morrer, só precisa dobrar os
joelhos. A razão que se sujeita
a Deus não deve se envergonhar da sua sujeição, nem se
inferiorizar pelo fato de reconhecer sua dependência da
revelação”. Não descartamos

a razão, mas a Igreja mantém
aberta a expectativa de que o
céu se abra, de que o sobrenatural aconteça. É o mistério
divino.
Na introdução da carta aos
Romanos, vemos as ações
de Paulo para com a Igreja.
Vamos elencar alguns pontos
para a nossa reflexão. Em
primeiro lugar, ele é grato a
Deus pela Igreja (Romanos
1.8). Você é grato pela Igreja?
É nela que Deus se manifesta
com poder e glória. É na Igreja onde Deus faz grandes maravilhas. Pessoas são libertas
de seus cativeiros, sejam eles
físico, espiritual, e existencial.
Pessoas são transformadas
pela Graça maravilhosa de
Jesus. Na Igreja, temos o ali-

mento espiritual, que nos fortalece para embates da vida. É
na Igreja que desenvolvemos
laços profundos de amizade.
Laços esses que estimulam
nosso crescimento como pessoa, nosso crescimento espiritual.
Em segundo lugar, ele intercede pela Igreja (Romanos
1.9 - 10). Quem ama sua Igreja
intercede por ela em oração.
Você já orou por sua Igreja
hoje? Por que precisamos interceder por ela? Sem oração,
os púlpitos serão fracos e infrutíferos. Oramos para que Deus
levante trabalhadores para a
Sua obra, pois são poucos.
Oramos para que Deus sustente os líderes (pastores). Os
pastores precisam de oração.

Existem inúmeros obreiros que
estão abandonando o ministério por não suportarem mais a
pressão ministerial.
Em último lugar, ele usa
seus dons para edificação
espiritual da Igreja (Romanos
1.11). A conversão não é o
fim; é o começo. Os crentes
precisam estar firmes na fé.
Sermos convertidos não basta;
precisamos ser confirmados e
edificados. Existem inúmeros
crentes que são levados por
todo e qualquer tipo de doutrina. Por isso, Paulo quer repartir seu dom espiritual para
edificar e abençoar aqueles
irmãos. Mesmo não tendo
fundado aquela Igreja, ele
mantinha o carinho e a preocupação por ela.

incrédulos, acolhendo em paz
os espias” (Hb 11.31).
Deus mudou a história daquela meretriz. Raabe teve
uma mudança radical em seus
caminhos a partir do momento
em que almejou nascer de
novo e conhecer, de verdade,
aquele Deus que ela só ouvia
falar. Isso nos remete o quanto todos somos importantes
para Deus. Não importa o que
tenhamos feito no passado, a
partir do momento que esta-

mos determinados a mudar,
e depositamos toda a nossa fé
em Jesus Cristo, como nosso
Senhor e Salvador, passamos
também, assim como Raabe,
a construir uma nova história.
Pense nisso. A fé nos ajuda
a mudar a direção e a fazer
aquilo que é correto. Raabe
foi movida por esta fé em um
Deus que ainda nem conhecia
e com essa atitude mudou a
sua história e de sua família.
Mude a sua história também.

Raabe - fez o
que era certo

Silvio Alexandre de Paula,
pastor, colaborador de OJB

R

aabe vivia em Jericó
na época em que Israel, já sob a liderança
de Josué se preparava
para conquistar Canaã, a terra
prometida.
Quando Josué planejou a
conquista de Jericó, enviou
espias para investigar as fortificações da cidade. Os espias
entraram em Jericó e pernoi-

taram na casa de Raabe. Josué
2.1 diz: “E enviou Josué, filho
de Num, dois homens desde
Sitim a espiar secretamente,
dizendo: Andai e observai a
terra e a Jericó. Foram, pois, e
entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era
Raabe, e dormiram ali”.
Ela, entretanto, os reconhece como israelitas, os esconde em sua casa e os ajuda a
fugir dos soldados de Jericó,
livrando-os da morte. Raabe

mostrou fé no Deus dos israelitas e confiou que o Senhor
pouparia sua vida e de sua
família, quando a cidade fosse destruída. Por causa disso,
ela e sua família foram salvos
quando os hebreus atacaram
Jericó. Por sua fé, uma mulher
desprezada ganhou um lugar
entre o povo de Israel, se
tornou antepassada de Jesus
e ganhou um lugar entre os
heróis da fé! “Pela fé, Raabe, a
meretriz, não pereceu com os
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A parábola
do bom
samaritano
Marinaldo Lima, pastor, colaborador de OJB
Eis que certo homem, um intérprete da lei
Levantou-se com o intuito de contradizer o Senhor.
Jesus, conhecendo aquela intenção oculta
Perguntou-lhe e o ouviu falar acerca do amor.
Desejando saber tudo sobre a eternidade
O doutor perguntou: “Mestre o que devo fazer?”
Jesus Cristo indagou: “Como é que está na lei?”
“Amarás a Deus e ao próximo”; o homem soube responder.
Diante daquela resposta, Jesus então falou:
“Respondeste muito bem, faze isto e viverás.”
O intérprete da lei, querendo justificar-se,
Perguntou: “Quem é meu próximo, o que agora dirá?”
Foi nesta ocasião que o nosso Salvador
Ensinou certa parábola, uma das mais conhecidas,
A do bom samaritano que ajudou um viajante,
Atacados por ladrões, que o deixaram com feridas.

Semente cem por um
Paulo César Berberth Lima,
pastor da Igreja Batista
Mandacaru, em Maringá PR
“Outra (parte da semente) ainda caiu em boa terra.
Cresceu e deu boa colheita, a cem por um”. Tendo
dito isso, exclamou: “Aquele
que tem ouvidos para ouvir,
ouça!”... Mas as que caíram
em boa terra são os que, com
coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão
fruto, com perseverança” (Lc
8.8,15).

P

ensei nestes dois versículos e de maneira
prática, como é que
uma semente pode
produzir cem por um? Você
já conheceu um cristão que
foi usado por Deus na conversão de cem pessoas? Será que
existem alguns evangelistas
e pregadores com poderes
sobrenaturais para alcançar

este feito? Ou isso pode acontecer na vida de qualquer um
cristão?
A resposta é simples: todos
nós podemos ser usados por
Deus, a única condição é se
permitir ser usado por Ele e
estar disposto a falar do amor
de Deus. Veja só: digamos
que uma pessoa ensine dez
pessoas sobre Jesus e elas se
convertem; e se cada uma
dessas dez pessoas ensinar
mais outras dez pessoas sobre
Jesus, e elas se converterem
também, conforme este simples cálculo, podemos dizer
que uma semente gerou cem
frutos.
Mesmo sem cálculos matemáticos, eu conheço famílias
de cristãos que ao longo de algumas gerações foram usadas
por Deus para levar centenas
de pessoas à conversão. Isto é
maravilhoso! Contudo, a minha ênfase não está na quantidade dos frutos, mas sim na
disposição de cada um de

nós em servir e trabalhar em
pró do Reino de Deus. Como
disse o apóstolo Paulo: “Tudo
Faço por causa do Evangelho,
para dele me tornar coparticipante” (I Co 9.23).
Cada um de nós temos o potencial de ser usado por Deus
na conversão de cem ou até
de mais pessoas. Mas, temos
que nos dispor, perseverar e
deixar Deus nos usar. Temos
que continuar semeando o
Evangelho, porque a fé vem
pelo ouvir e ouvir a Palavra
de Cristo, que é o Evangelho.
É Deus quem dá o crescimento, você será apenas o instrumento. É o que deseja?
Com toda certeza existe
uma colheita “cem por um”
só esperando você falar com
seu colega, vizinho, parente,
conhecido, desconhecido ou
amigo. Aproveite as oportunidades de Deus para ser
bênção. Afinal, “que diferença você faz, se você não faz
diferença?”.

Disse o Mestre: “Certo homem que estava em Jerusalém
Viajou a Jericó e no caminho, pela estrada,
Teve a triste sorte de ser atacado e ferido
Por um grupo de larápios, que fugiram em disparada.
Deixaram o homem caído e em total abandono,
Semimorto e precisando de uma ajuda urgente.
Um sacerdote e um levita passaram pelo local
Mas não o socorreram; foram embora rapidamente.
Contudo um samaritano, passando pelo caminho,
Aproximou-se do homem e dele teve compaixão.
Tratou suas feridas e o levou à hospedaria;
Foi justamente o estrangeiro que fez uma boa ação.
Passaram a noite ali e na manhã seguinte
Aquele homem bondoso dirigiu-se ao proprietário.
Pagou todas as despesas e ainda recomendou
Que cuidasse do viajante; ele era solidário.
Disse mais o samaritano, que ao voltar da viagem,
Pagaria ao hospedeiro as despesas do tratamento.
E feliz e satisfeito, prosseguiu sua jornada
Por ser temente a Deus e cumprir o mandamento.”
Ao terminar a parábola, Jesus Cristo perguntou
Ao intérprete da lei, que se julgava um doutor,
Quem de fato foi o próximo daquele viajante
E ele teve que responder: “Foi o que agiu com amor.”

