Informativo Oficial da CBN - Convenção Batista Nacional - Novembro/Dezembro - 2005

CBN - Convenção Batista Nacional - Novembro/Dezembro - 2005

2

CRISE DE A
UTORID
ADE
AUTORID
UTORIDADE
Não alcançaremos a unidade desejada
por Jesus para sua igreja, expressa em
sua oração sacerdotal, se continuarmos
desconsiderando este relevante
ensinamento bíblico.
Os noticiários internacionais têm
mostrado ao mundo, nas últimas
semanas, os distúrbios sociais ocorridos
na França. Um eminente líder francês,
ao comentar os acontecimentos, afirmou
tratar-se de uma crise de autoridade.
Seria o caso de refletirmos se não
padecemos do mesmo mal.
Em uma reunião de presidentes de
associações regionais na capital de São
Paulo, um dos pastores apontou como
causa de problemas que surgem dentro
da nossa denominação, nossa excessiva
liberdade.
Entretanto, a liberdade só se torna
um problema, quando há uma crise de
autoridade. Se há individualismo, “cada
um seguindo o seu próprio caminho”,
má gestão em igrejas e segmentos paraeclesiásticos, isto pode estar ocorrendo
em razão de nossa pragmática quanto
ao tema em questão.
A palavra autoridade, do grego
“exousia”, aparece no Novo Testamento,
traduzida também por poder, governo,
capacidade, força pessoal, potestade.
Temos, porém, que distinguir a
“autoridade que os governantes terrenos
recebem” daquela recebida pelos
ministros da nova aliança.
A autoridade dos governantes e
administradores do mundo secular, nem
sempre condicionada à capacidade para
o seu exercício e a princípios de
moralidade, decorre de posição, nela se
enquadrando os magistrados, políticos,
diretores, e outros.
A autoridade dos ministros cristãos
decorre da vocação, caráter cristão,
capacidade, coerência, serviço prestado

ao reino de Deus, e por último, da
posição.
Há também graus de autoridade,
proporcionais aos fatores enumerados
acima, que poderiam ser chamados de
alicerces da autoridade.
Gostaria de exemplificar : um líder
pode ter sua autoridade reduzida quando
realiza algum ato dentro da sua esfera
de “poder” que contrarie a Palavra de
Deus, como o de levar um outro pastor
a juízo (1 Coríntios 6.1), envolver-se com
política ou outro negócio de ordem
profana (1 Timóteo 2.4) , cometer atos
que atentam contra a moral ou os bons
costumes (Efésios 4.17 a 32).
Dependendo do ato cometido, o líder
pode ter sua autoridade reduzida ou até
mesmo retirada completamente, como
o caso de Saul.
Não obstante nos desapontarmos, às
vezes, com alguns poucos maus
exemplos, temos a felicidade de
encontrar, dentro da nossa
denominação, homens cujas vidas
testemunham a ocorrência dos fatores
determinantes da autoridade que, em
alguns, despontam embrionariamente,
noutros, em plenitude e, na medida em
que Deus os levanta , colocando-os em
posição de comando, devem ser
honrados.
Duas atitudes deveriam ser tomadas
a respeito: primeira, orar para que Deus
levante homens com este perfil, com
autoridade legitimada; segunda, nos
submeter a eles. Nossa submissão não
dever ser cega, mas racional, não dever
ser obtida por coação, mas ser
espontânea, não passiva, mas ativa.
A submissão ativa é aquela em que o
liderado procura sempre incentivar seu
líder a manter os alicerces que
determinam e dão sustentação a sua
autoridade, cobrando-lhe coerência nas

Pastor Edson Quinezi
1º Vice-Predidente da
CBN / Pastor da Igreja
Batista Betel em
Bauro, SP

suas ações, procurando cooperar com seu
trabalho, e contribuir para o
enriquecimento da sua personalidade,
como homem espiritual “que discerne bem
tudo”.
Reflitamos sobre o que a Bíblia diz sobre
a autoridade, sabendo que só tem
autoridade, quem se coloca sob ela. Vamos
eleger, não por simples votação em
assembléia, mas dentro dos nossos
corações, aqueles líderes a quem
prestaremos contas, partilharão nossos
sonhos e perplexidades, pediremos
conselhos, se necessário.
Como pastor, permitamos sermos
pastoreados também, criando uma
comunidade de pastores submissos uns ao
outros, para não vivermos sempre, em
“crise de autoridade”, nos fragmentando e
nos isolando a todo instante.
Ouçamos a exortação de Paulo, em
Tessalonicenses 5.13 : “Agora vos rogamos,
irmãos, que acateis com apreço os que
trabalham entre vós e que vos presidem no
Senhor e vos admoestam, e que os tenhais
com amor em máxima consideração, por
causa do trabalho que realizam.”
Construamos para as gerações futuras
uma denominação temida pelo inferno,
porque, em razão de viver com e sob
autoridade, pode pisar em serpentes e
escorpiões e todo poder do maligno.
“Ora, quando o Supremo Pastor se
manifestar, recebereis a imarcescível coroa
de glória.”

CONVOCAÇÃO NACIONAL
II ENCONTRO D
A FFAMÍLIA
AMÍLIA BA
TIST
A NACIONAL
DA
BATIST
TISTA
XXIV ASSEMBLÉIA CONVENCIONAL

De 25 a 29 de Julho de 2007
Brasília - Distrito FFederal
ederal
VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA DESTA FESTA!!!
AGENDE ESTA DATA E PREPARE-SE PARA UM GRANDE MOVER DO ESPÍRITO SANTO!

DEZEMBRO DE 2005
2
Noite de Vigília e Oração da Igreja
4
Celebração da Ceia do Senhor
11
Dia da Bíblia
25
Comemoração do Natal
31
Culto de Passagem de Ano
JANEIRO DE 2006
1
Confraternização Universal
Dia Mundial da Paz
Celebração da Ceia do Senhor
20
25 anos de organização da UEFBN
17 a 21 Jornadas Teológicas em Natal (RN)
22 a 27 Treinamento da Equipe Xtreme Team
(EquipeExtremo) de Ministérios
Internacionais (USA) no CETRAMI - JAMI
em Belo Horizonte (MG)
24 a 28 Jornadas Teológicas em Fortaleza (CE)
FEVEREIRO DE 2006
3
Noite de Vigília e Oração da Igreja
Início do Treinamento Transcultural - JAMI
5
Celebração da Ceia do Senhor
13
Início do cru
24 a 28 Congressos e Retiros Espirituais
28
Feriado
MARÇO
3
5
6a9
6a9
8
31

DE 2006
Noite de Vigília e Oração da Igreja
Celebração da Ceia do Senhor
BWA - Encontro Executivo (VA-USA)
Reunião da Diretoria da CBN
Dia Internacional da Mulher
Noite de Vigília e Oração da Igreja
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CONJUBAN-PE
A JUBAN-PE, Juventude
Batista Nacional de Pernambuco, realizou nos dias 28, 29
e 30 de outubro no sítio
Silvania (20 Km do Recife) o
CONJUBAN-PE.
Em um local com uma
estrutura excelente para a
juventude, estiveram presen-tes
mais de 200 jovens dos quais
120 participaram dos três
dias de congresso
Contamos com a presença de vários pastores da
nossa CBN-PE, inclusive nosso Secretário Executivo,
Pr. Albetto Jorge, do Diretor Executivo da JUBANNACIONAL, Paulo Mota acompanhado de sua esposa
Alexia Mota.
O tema escolhido foi “JOVENS, É TEMPO DE BUSCAR
AO SENHOR!!!”, Oséias 10.12. Os preletores fora os
pastores Dário Rocha, Mario Francisco e Geibson

NA
TA L
AT
UM SINAL DOS TEMPOS

Douglas. Para ministrar o louvor contamos com grupos
da região e a participação especial da BANDA SEMENTE
NORDESTINA, louvando ao Senhor com ritmo regional.
Para a honra e glória de Deus tudo saiu bem. Houve
a reeleição da diretoria para o próximo biênio (2006/
2007).

Gilberto Cipriano
Diretor Executivo da JUBAN-PE

Juventude presente nos cultos
Paulo Mota, Diretor Executivo da Juban,
ministrando a palavra de Deus

O natal foi um dos grandes golpes sofrido
pelo diabo na sucessão dos fatos que
determinaram sua derrota definitiva.
O primeiro ato de Deus contra o diabo foi
no Éden quando ele tendo seduzido o homem
julgava ter conquistado um forte aliado na
sua luta contra Deus, pois o homem preferira
sua orientação à orientação divina.
Deus, contudo, frustrou grandemente esta
sua pretensão a declarar à mulher seduzida
que poria inimizade entre o diabo e à mulher
(o ser humano) e entre a descendência da
serpente, isto é: entre os homens no decorrer
dos tempos(os filhos que o diabo haveria de
gerar) (Mt 13.38, 39).
Desde então o homem tem encarado o
diabo como seu inimigo e procura evitá-lo o
quanto pode.
Se hoje a maioria dos homens faz a
vontade do diabo, não fazem conscientemente, mas enganados e seduzidos pelo
grande enganador.
O segundo grande golpe que ele sofreu foi
justamente no natal quando constatou que
aquele menino que estava chegando ao
mundo, não era um simples homem, mas o
próprio, verbo de Deus, que se encarnara,
por isso foi chamado Emanuel, Deus conosco.
O diabo se surpreendera ao ouvir essa
declaração por parte do anjo, dizendo tratarse do filho do Altíssimo (Lc 1.32) e ao ver
todos os anjos de Deus se prostrarem e o
adorarem (Hb 1.6). Este seria o Messias
contra o qual ele teria de lutar (um Deus) e
ele estava consciente disso pois já o conhecia
e sabia que era impossível derrotá-lo (Mc 5.7).
Portanto o nascimento de um Messias Todo
Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz foi um golpe tremendo nas

pretensões diabólicas, por isso ele procurou
matá-lo desde o início (Mt 2.16 e Ap 12.4).
O terceiro grande golpe sofrido pelo diabo
que definiu a guerra foi na Cruz do Calvário
quando Jesus proclamou uma anistia geral
para todos os homens ao dizer “Pai! Perdoalhes porque não sabem o que fazem”. Com
estas palavras de súplicas do réu em favor
dos transgressores abriu a porta do perdão
divino para todo e qualquer pecador que se
dispusesse a arrepender-se de seus pecados
e crer e aceitar aquele sacrifício do Filho de
Deus e do Filho do homem em favor dos
pecadores. Com estas palavras Jesus
amenizou a culpa dos homens e condenou o
autor intelectual daquele mais hediondo
crime – o diabo.
Conseqüentemente as portas dos céus
foram abertas para todos aqueles que
lavarem as suas vestiduras no sangue do
cordeiro (Ap 22.14).
Portanto o natal que os cristãos de todo o
mundo comemoram representa uma grande
Vitória da luta de Deus contra satanás o qual
trouxe a esperança para o homem e provocou
uma grande onda de alegria, em toda a terra,
em todos os povos, bem como no céu.
“Eis que trago novas de grande alegria que
será para todo o povo”, proclamou o anjo.

Pr. Rosivaldo de
Araújo
Presidente do
Ministério Obra Santa
ministérioobrasanta@yahoo.com.br

Salvador - BA
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SEMINÁRIO TEOLÓGICO
BA
TIST
A NA
CIONAL
BATIST
TISTA
NACIONAL

VENHA PARA O STEB!
Há 39 anos capacitando vocacionados e líderes para o Reino de Deus.
Oferecemos cursos de Bacharel em Teologia e Curso de Teologia Cristã Internato para
moças e rapazes de todo o país.

CURSOS
O STEB oferece, hoje, para todos
os interessados os cursos de Bacharel
em Teologia (3 anos) e Teologia Cristã
(2 anos).
O objetivo do curso é permitir uma
análise com capacidade de uma leitura
adequada da Bíblia, sob a ação
inspiradora do Espírito Santo, com
criatividade e espírito empreendedor
no desenvolvimento da missão da
igreja.
O Período de matrícula para todos
os cursos é do dia 21/11/2005 a 20/
01/2006 (Matrículas feitas até o dia
30/11/2005 serão concedidas
desconto de 10% sobre o valor da
matrícula).

PREÇOS E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO
Bacharel em Teologia e Teologia
Cristã terão o valor do crédito de R$
54,00 (cinqüenta e quatro reais),
sendo o máximo de 23 créditos por
turno. Sendo assim o valor semestral
é composto: 23 x R$ 54,00 = R$
1.242,00, que pode ser dividido em 6
x R$ 207,00 (Matrícula + 5 parcelas
de fevereiro a junho).
O pagamento da matrícula ou
mensalidade pode ser efetuado através
de depósito identificado no Banco
Bradesco, agência: 0464-2 conta
corrente: 082692-8. É necessário
enviar o comprovante do depósito via
fax, correio ou e-mail.

HORÁRIO DAS AULAS
Diurno: 7h20m às 11h50m
Noturno: 19h às 22h30m.
Caso haja número mínimo de alunos
interessados, haverá aulas aos sábados
para os cursos de Bacharel em Teologia
e Teologia Cristã (comunicar interesse
junto à secretaria).

OUTRAS INFORMAÇÕES
O valor mensal do alojamento é de
R$ 130,00 (não incluindo
alimentação).
Os alojamentos são duplos, triplos
ou quádruplos, a critério da direção.

NO
V AS DIRETORIAS
NOV
CBN-BA
Tel.: (75) 3623-7123 / E-mail: cbn.ba@uol.com.br
Eleita na última Assembléia Geral, realizada em Jacobina, BA, nos dias 11 a
13 de Novembro próximo passado.
P residente: Pr. Antônio da Paixão Alves Barreto
1º VVice-P
ice-P
residente: Pr. José Carlos Lima de Oliveira
ice-Presidente:
2º VVice-P
ice-P
residente: Pr. Nilton Pereira Marinho
ice-Presidente:
3ª Vice-Presidente: Paulina de Souza Novaes Matos
1ª Secretária: Maricélia Alves dos Santos
2º Secretário: Pr. Nilton Francisco de Jesus Santana
3º Secretário: Pr. Fernando Almeida Lacerda
Tesoureira: Jaízia Antonia Ferreira da Silva
Secretário Executivo: Pr. Madson Cruz da Silva
Juban-BA: Lourival de Oliveira Andrade Filho
Secretaria de Missão-BA: Daeky dos Santos Rocha
ResponsabilidadeSocial: Ana Cláudia Santos Conceição
ORMIBAN-BA
P residente: Pr. Fábio de Mendonça Correia
Vice-P
residente: Pr. Nereu Walter Gomes
ice-Presidente:
1º Secretário: Pr. Antônio da Paixão Alves Barreto
2º Secretário: Pr. Nilton Pereira marinho
Secr
.Executivo/T
esoureiro: Pr. Madson Cruz da Silva
Secr.Executivo/T
.Executivo/Tesoureiro:

CBN-PE

ESCOLA CRISTÃ BA
TIST
A NA
CIONAL
BATIST
TISTA
NACIONAL
“O que atenta para o ensino prospera, e o que confia no Senhor é bem
aventurado”. (Provérbios 16.20)
Mas, acima de tudo o trabalho
da ESCRIBA é pautado em uma
educação Cristã, colaborando
assim, na construção de um
mundo mais humano, menos
violento, mais justo e consequentimente mais sábio.

A escola ESCRIBA é uma
instituição destinada a promover o
crescimento singular, tanto quanto
social.
É um laboratório de vida em que
a criança e o adolescente
desenvolvem habilidades e
competências necessárias ao
aprimoramento da sociedade
democrática que desejamos.

Pr. Adilson Umbelino Conceição
Diretor STEB e ESCRIBA

“Ser mestre é usar as falhas para esculpir a seriedade, é usar os obstáculos para
abrir as janelas da inteligência”
SEMINÁRIO

TEOLÓGICO

BA
TIST
A
BATIST
TISTA

NA
CIONAL
NACIONAL

Fone/F
ax: (31) 3451-2299 / E-mail: steb@veloxmail.com.br
one/Fax:
Rua das PPedrinhas,
edrinhas, 76, VVenda
enda Nova, Belo Horizonte - MG
CEP
31515-130

Tel.: (81) 3224-6339
Eleita na XXXIX Assembléia Anual, realizada nos dias 11 e 12 de Novembro
próximo passado.
P residente: Pr. Antônio Herivando Costa
1º VVice-P
ice-P
residente: Pr. Rosenildo José da Silva
ice-Presidente:
2º VVice-P
ice-P
residente: Pr. Cícero Tadeu
ice-Presidente:
Secretário Executivo: Pr. Alberto Jorge Donato de Brito
ORMIBAN-PE
Presidente: Pr. Josué dos Santos
1º VVice-P
ice-P
residente: Pr. José Maria Moreira Cavalcante
ice-Presidente:
2º VVice-P
ice-P
residente: Pr. Américo Fernandes dos Santos
ice-Presidente:
1º Secretário: Pr. Jeff Kened Barbosa de Melo
2º Secretário: Pr. Aziel da Silva Santos
3º Secretário: Pr. Fernando Cabral de Arruda
Secr
.Executivo/T
esoureiro: Pr. Jairo Medeiros de Souza
Secr.Executivo/T
.Executivo/Tesoureiro:

CBN-RJ
Tel./Fax.: (21) 2482-7179 / E-mail: cbnrj@msm.com.br
Eleita na última Assembléia Geral Ordinária, realizada na Igreja Batista em
São Francisco Xavier, Rio de Janeiro, de 10 a 13 de novembro.
P residente: Pr. Aluísio Moreira da Silva Júnior
ice-P
residente: Pr. Antônio Carlos da Silva
ice-Presidente:
1º VVice-P
2º VVice-P
ice-P
residente: Pr. Luiz Fernando Silva de Andrade
ice-Presidente:
1º Secretário: Pr. Roberto Carlos Xavier
2º Secretário: Pr. Paulo César dos Santos
1º TTesoureiro:
esoureiro: Pr. Paulo Ribeiro da Silva
2º TTesoureiro:
esoureiro: Pr. João Batista da Silva
Secretário Executivo: Pr. Jeferson Luiz Lucas Monteiro
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SERGIPE E ALAGOAS
Com alegria no coração e direção do
Espírito Santo de Deus, estivemos em
Aracajú, SE, dos dias 27 a 30 de novembro,
realizando o Encontro e o Chá de Mulheres
em Ação na liderança da Presidente da UEFBN
local, Edvânea Auxiliadora Telles de Andrade.
No início de nossa jornada, no dia 27,
visitamos a Igreja Batista Betel de Aracajú,
Pastor Gerson Villas Boas, participando da
comemoração dos 60 anos de Nádia Fraga
Villas Boas, uma das pioneiras da UEFBN/
CBN e principal colaboradora do 1º Manual
de Estrutura da União Feminina,
Departamento da CBN.
No dia 28 relizamos o Culto de Mulheres
na Igreja Batista Peniel e no dia 29 o Chá de
Mulheres - Confraternização de gratidão da
Diretoria da UEFBN dos Estados de Sergipe e

Culto na Igreja
Batista
Emanuel

pela manhã, EBD na Igreja Batista Peniel, à
tarde, Culto e Encontro na Igreja Batista da
cidade de Areia Branca-SE, dirigida pelo Pr.
Jair da Silva, e à noite na Igreja Batista
Emanuel, Pr. Fernando Borba de Andrade,
Presidente da ORMIBAN-SE/AL.
Louvamos a Deus por tão grande amor,
pelo povo carinhoso e hospitaleiro, pelas
mulheres destes Estados, em especial,
Edvânea, Priscila, Jane, Zezé, Patrícia, que
representam todas as mulheres amadas
que nos honraram e abençoaram.

Chá de Mulheres na Igreja Batista Peniel

Alagoas. À noite estivemos na Igreja Batista
Peniel, com a honrosa presença do
Secretário Executivo da CBN-SE/AL, Pr.
Jorge Luiz Borges Menezes.
Continuando nosso trabalho, no dia 30

Igreja Batista Peniel

O P
ASTOR E O PÚLPITO
PASTOR
Podemos afirmar que estamos vivendo uma crise
tanto na igreja como nos púlpitos hoje? A qual pastor
as ovelhas estão ouvindo e seguindo?
Sabemos que a era do papel está em agonia. Há
décadas o rádio e a TV e os mais recentes
desenvolvimentos do mundo da computação são os
meios dominantes com os quais o ser humano se
comunica.
Isso oferece uma pluralidade de escolha para todo
tipo de ouvinte e nossas ovelhas vão se espelhando no
missionário A, no conferencista B, no “apóstolo” C e
não sobra um pouquinho para você, pastor querido,
que está ali ao lado de sua ovelha, dando sua vida por
ela.
Será que nossa mensagem não está satisfazendo as
necessidades da nossa comunidade? Nossa mensagem
está arcaica, vazia, sem conteúdo, não responde às
necessidades de quem ouve?
Quando há crise na pregação, há crise na igreja.
Precisamos com urgência buscar caminhos que levem a
igreja a ser saudável e renovada. Uma igreja só é saudável
quando bem alimentada pela palavra de Deus, resultando
daí a renovação que é gerada pela graça do Pai, através
do ministério do Espírito Santo, sob o senhorio de
Jesus Cristo e à Luz da Palavra.
Púlpito é sinônimo de pregação pastoral e essa
difere do pregador itinerante (conferencista, avivalista,
evangelista...), porque esse prega a mesma mensagem
em auditórios diferentes e por isso com liberdade,
eloqüência, cativando a multidão.
Normalmente Deus usa esse tipo de pregação para
converter, edificar, animar e abençoar os ouvintes. Mas
o pastor prega muitas mensagens a uma mesma
congregação cerca de 100 a 150 vezes por ano. Suas
mensagens nem sempre cativarão os ouvintes, mas serão
palavras que irão satisfazer as necessidades humanas.
Segundo o homileta Andrés Blackwood “Pregar é
satisfazer necessidades humanas”. E para que essa
mensagem traga saúde e renovação à igreja, ela tem
que ser “diagonal, profética e
sacerdotal”
sacerdotal”, segundo Osvaldo L. Mottesi.
Diagonal
Diagonal, isto é, deixará de ser imposição
arbitrária e idéias, conhecimentos e interesses do
pregador para transformar-se em exposição de quem
serve com a palavra, interpretando-a com fidelidade e

P r. Moacyr TT.. de PPaula
aula
Secr.Nacional - Senam

comunicando-a com convicção. “Clama a plenos
pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a
trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e
à casa de Jacó os seus pecados” - Isaías 58.1.
O pastor é servo de Deus ao povo, compromissado
com a verdade. Já dizia Agostinho de Hipona: “Quem
não vive para servir a igreja não serve para viver”.
Podemos sem dúvida alguma afirmar: “Pastor que não
vive para servir a igreja não serve para ser pastor”.
Profética não significa outra coisa senão
anunciar a Palavra viva de Deus, revelação escrita que
muda, que julga, que mostra o pecado e o remédio para
o mesmo. Aqui um detalhe importante: assim como as
pessoas do mundo observam o testemunho dos crentes,
assim os crentes observam o testemunho dos pastores.
A mensagem pastoral, ainda segundo Osvaldo L.
Mottesi, será realmente profética se tiver o testemunho
irrepreensível de seus mensageiros. Pelos frutos se
conhece a árvore, nos ensina o Mestre amado. Pelos
frutos se conhece o pastor.
Marshall McLhan dizia: “O meio é a mensagem”. Se
nós fomos chamados para ser os meios que proclamam
a mensagem, logo somos a mensagem. Nossa vida dará
qualidade e autoridade profética à mensagem pastoral.
Nossa mensagem deve ser sacerdotal
sacerdotal. Deus nos
confiou a palavra que reconcilia o homem com Ele
(2Co 5.18, 19).
Nossa pregação transforma-se em mediação
redentora, quando tem como único propósito rogar,
exortar, insistir e persuadir o ser humano a harmonia
com seu púlpito. Deve orar porque prega e não orar
quando prega.
É um privilégio ser porta voz do Todo-Poderoso.
Finalizando esta meditação lembramos o dizer de um
pastor campesino que vivia na costa colombiana:
“Pregar é arrancar uma brasa ardendo do meu coração
e colocá-la em teu coração”. Façamos o mesmo, para a
glória de Deus!
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ORDEM DOS MINISTROS BA
TIST
AS NA
CIONAIS
BATIST
TISTAS
NACIONAIS
Relatório Financeiro

I Encontro de Pastores e
Esposas da Região Sudeste

BALANCETE

SETEMBRO DE 2005

Aconteceu no período de 31 de outubro a 2 de novembro o 1º Encontro de
Pastores e Esposas da Região Sudeste, no SESC Venda Nova, na cidade de Belo
Horizonte - MG.
Cerca de 180 pessoas, entre
pastores e esposas se inscreveram.
Embora o número de inscritos tenha
sido abaixo de nossa expectativa, o
Encontro foi uma bênção e foi uma
excelente oportunidade para reflexão
e comunhão.

Reunião da Anem
durante o I Encontro

Presentes no I Encontro

Reunião da Diretoria Nacional
No dia 1 de novembro a Diretoria
Nacional esteve reunida em Belo
Horizonte, por ocasião do I Encontro
da Região Sudeste e decidiu:
1) Que a data do Congresso Nacional
será de 19 a 22 de julho, no Mar
Hotel, na cidade do Recife-PE. Em
breve divulgaremos as informações
para as inscrições, programação e
hospedagem. RESERVE ESSA DATA EM
SUA AGENDA.
2) Eleger o Pr. José Carlos da Silva
como Secretário de Administração da
Ormiban, com mandato até julho de
2006. Esse mandato será exercido
sem nenhuma remuneração.
3) Planejamento de investimentos
a) treinamento e cursos de atualização para pastores e esposas em

diversas áreas, tais como: Liderança,
teologia pastoral, eclesiologia,
família, desenvolvimento integral da
igreja, etc; nas secionais com até 50
pastores inscritos;
b) as despesas com preletores,
material didático e promocional
serão subsidiadas pela Nacional;
c) requisitos para que uma estadual
possa receber o treinamento no
primeiro semestre de 2006:
- ter encaminhado ao escritório da
Ormiban, até 28 de fevereiro de 2006,
a solicitação do treinamento;
- apresentar prestação de contas e
atividades referente ao ano 2005, por
ocasião da solicitação;
- estar em dia com o repasse dos
30% das anuidades pagas em 2005

pelos membros da Ormiban em sua
secional;
- apresentar o plano de atividades
para 2006;
- estar em dia com o envio do repasse
2006 (20% das mensaslidades pagas
pelos pastores arrolados);
- ter 75% dos membros da secional
em dia com o pagamento da anuidade
da nacional (Que é de R$ 50,00).
d) notas importantes:
- os treinamentos, no primeiro
semestre, serão oferecidos em abril,
maio e junho;
- serão atendidos no máximo dois
pedidos por mês, ou seja, no primeiro
semestre de 2006 serão atendidas seis
secionais;
- os recursos para estes investimentos

virão do valor arrecadado com o
pagamento da anuidade dos
membros da Ormiban. A Diretoria
Nacional decidiu destinar 50% da
arrecadação com as anuidades pagas
pelos membros para investir no
treinamento das ordens com menos
recursos;
- os preletores para estes treinamentos serão membros da Ormiban, que
estão comprometidos com a visão
Batista Nacional;
- a secional fará a escolha do tema
de seu interesse, juntamente com o
preletor.
- as solicitações das estaduais serão
atendidas de acordo com a ordem de
chegada e disponibilidade de
recursos.

Notícias do Campo
Duas secionais foram visitadas
no mês de novembro, Tocantins no
dia 12, pelo Secretário de Administração da Ormiban e Brasília no dia
13, pelo presidente nacional.

Ormiban-DF

A Ormiban São Paulo, reunida
nos dias 25 e 26 de novembro na
cidade de Rio Claro-SP, elegeu sua
nova Diretoria para o próximo biênio.
Na oportunidade esteve presente
o Rev. Anton Wiggins, coordenador
do Azusa no Brasil, falando sobre a

Celebração dos 100 anos do
Avivamento da Rua Azusa em Los
Angeles, EUA, que acontecerá de 25 a
29 de abril de 2006.
A Ormiban Nacional está
organizando
uma caravana para
representar o
Brasil neste
evento, que
sem dúvida
será um dos
eventos mais
marcantes
desta década.
O valor do investimento para
passa-gens aéreas (pela América Air
Lines partindo de São Paulo),
hospedagem em hotel quatro estrelas
é de US$ 1.340,00 +taxa de
embarque. Podem ser pagos em até 5
vezes no cartão.

Nova
Diretoria
Ormiban-SP

Os interessados entrar em contato
com o Pr. Edmilson, presidente da
Ormiban - Telefone: (19) 3871-5343
presidenciaormiban@cbn.org.br ou
diretamente com a TIFFANY EDITH
TURISMO, Pr. Disney, que está
organizando o pacote Telefones: (47)
8803-3375 / 3382-4624 ou E-mail:
disneyhilda@yahoo.com.br

Rev. Anton Wiggins

RECEITAS
RECEITAS DE REPASSE
ORMIBAN-AM
ORMIBAN-MG LESTE
ORMIBAN-PE
ORMIBAN-PR
ORMIBAN-RJ
ORMIBAN-SP
Resgate do PIC (Conta RJ)
SALDO ANTERIOR
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
DEPESAS BANCÁRIAS
CPMF e Tarifas
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
Telefone
Correios e Telégrafos
Engesoft (Manut. Software)
DESPESAS DE VIAGEM
Reebolso CBN (Viagem Maringá)
Hospedagem
Passagens Aéreas
DESPESA COM PESSOAL
Secretária - Reembolso Lerban
OUTRAS DESPESAS
Laches e Refeições
Cópias Xerográficas
Estacionamento, Pedágios, etc
Combustível
Despesas de Cartório
TOTAL DESPESAS
SALDO ATUAL
TOT
AL GER
AL
TOTAL
GERAL

80,00
412,09
150,00
363,16
200,00
210,74
157,85
3.682,89
5.256,73

27,89

27,89

221,14
214,38
62,54

498,06

586,36
314,50
493,11

1.393,97

469,00

469,00

50,00
41,58
29,56
30,00
214,95

366,09
2.755,01
2.501,72
5.256,73

OUTUBRO DE 2005

RECEITAS
RECEITAS DE REPASSE
ORMIBAN-AM
ORMIBAN-ES
ORMIBAN-MG LESTE
ORMIBAN-PE
CBN
Restituição Cartão de Crédito
SALDO ANTERIO
TOTAL RECEITAS

DESPESAS
DEPESAS BANCÁRIAS
CPMF e Tarifas
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
Telefone
Correios e Telégrafos
Engesoft (Manut. Software)
DESPESAS DE VIAGEM
Passagens Aéreas
DESPESA COM PESSOAL
Secretária - Reembolso Lerban
OUTRAS DESPESAS
Laches e Refeições
Cópias Xerográficas
Material Escritório
Estacionamento, Pedágios, etc
Combustível
Anuidade Cartão de Crédito
TOTAL DESPESAS
SALDO ATUAL
TOT
AL GER
AL
TOTAL
GERAL

100,00
400,05
914,09
150,00
6.512,00
55,21
2.501,72
10.633,07

26,22

26,22

118,74
66,50
62,42

247,66

2.150,18

2.150,18

469,00

469,00

50,00
70,00
9,50
15,30
40,00
55,00

239,80
3.132,86
7.500,21
10.633,07
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NA
T
AL
E
MISSÕES
“DO EGITO CHAMEI O MEU FILHO”
“E esteve lá, até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu Filho”.

Mateus 2.15

Natal...
E, lembramo-nos daquela noite...
Que grande noite, quando Jesus nasceu!
Parecia um nascimento como qualquer outro.
Um chorinho fez Maria saber que o pequeno estava
bem vivo. Parecia uma noite como as demais noites.
A escuridão, a lua e as estrelas estavam lá, como
ainda fazem parte das nossas noites.
Mas, o Natal não ficou só nisso, não.
O bebê que chorava era o Criador de todo o
universo. “Sem Ele, nada do que foi feito se fez.”
Que momento! O criador nasce num corpinho
pequeno e frágil. Recebeu o nome Jesus, porque
Ele, disse o anjo a José, salvará os homens dos
pecados deles.
Não, a noite de Natal não foi uma noite comum
como as demais.

Uma nova estrela brilhava no céu, anjos
cantavam aos pastores de Belém: “Glória a Deus
nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens,
a quem ele quer bem”.
Jesus nasceu; manifestação da graça, da bondade
e da glória de Deus.
A expressão exata do Pai manifestou-se entre
nós. Mas em troca a esta manifestação de graça;
ainda pequeno, e o mundo lhe reservaria a
incompreensão, a rejeição, a perseguição e, quando
adulto, uma cruz.
Uma perseguição que começara em sua infância:
Herodes queria matá-lo.
Avisados, porém, por um anjo, José e Maria
tomam o menino e fogem para o Egito.
Para o Egito? Isto mesmo, o Verbo que se fez
carne pisou o solo africano.

Ao morrer Herodes, José é novamente avisado e
cumpre-se a profecia de Oséias:
“Do Egito chamei o meu filho.”
Então, fico a meditar: Quem diria que o nosso
continente africano receberia o Filho de Deus, que
fugia da perseguição na sua terra?!
Sim! Ele veio aqui, ficou entre nós! Mas..., voltou
para sua terra e nós ficamos.
Ficamos, na tristeza da desesperança: milhões
de nossos filhos não conhecem esse Filho que por
aqui passou.
Ficamos na tristeza da escravidão: milhões de
nossos irmãos jazem em grilhões.
Ficamos na escuridão do pecado: milhões de
nosso povo ainda não viram a Estrela que brilhou
em Belém.
Ó, Jesus! Como os discípulos em Emaús, os

teus filhos, pelo nosso continente clamam: “Fica
conosco, Senhor!”
E mata a nossa fome, abre nossos olhos, dános esperança e tira a nossa dor.
Ó África! Acorda e aceita! Aceita o sol da justiça,
o Deus conosco.
O menino que passou por ti é, na verdade, o
que pode te libertar.
Natal, noite de boas novas, noite de missões, o
missionário de Deus é vindo à terra.
E pisou este solo, o africano, que ao final das
contas, faz parte do mesmo que todos nós pisamos.
“Acorda África, para o Natal que você esqueceu”,
é a oração de muitos irmãos em redor do mundo.
Moisés Suriba
JAMI-CBN no Senegal

NA
TAL!
AT

Dê um presente especial neste Natal! Considere a possibilidade de dar uma oferta como presente, para Missões.
O desejo do coração de Deus é que “as boas novas de grande alegria, que são para todo povo, seja anunciada: Nasceu o Salvador
Salvador,, que é Cristo, o Senhor!
Sua oferta é importante, pois, possibilita que o Evangelho alcance muitas vidas no Brasil e no mundo. ENVIE SUA OFER
AR
A JJAMI
AMI
OFERTTA ESPECIAL DE NA
NATTAL PPAR
ARA

PROJETO ADOÇÃO
ADOTE UM MISSIONÁRIO
A campanha de adoção missionária permite que
você associe-se à JAMI, em obediência a ordem de
Jesus, para fazer missão integral a todas as nações.
Há muitas pessoas precisando e querendo ouvir e
aprender do Senhor Jesus.

COOPERE PPARA
ARA A
EV
ANGELIZAÇÃO MUNDIAL
EVANGELIZAÇÃO
Seu investimento é para valores eternos e expansão
do Reúno de Deus.

O que é o PProjeto
rojeto A
doção?
Adoção?
É um projeto que permite às igrejas, conselhos
missionários, convenções, pessoas físicas, empresas
etc. contribuírem mensalmente para o sustento de
missionários e/ou projetos missionários sociais.
Este projeto foi criado pela JAMI por vários motivos:
1. É um método bíblico. Está escrito: “de Deus

somos cooperadores” 2 Co 9.1, 2 e 10;
2. É necessário devido ao avanço da evangelização
em diversos países e conseqüentemente o aumento
do número de missionários;
3. Dá aos crentes o privilégio de servir ao Senhor na
evangelização dos povos não alcançados;
4. É uma evidência de que o crente é comprometido
com Jesus e a sua ordem: Ide, e pregai e ensinai;
5. É uma lição que aprendemos na parábola dos
talentos. “Aquele que aplicou seus talentos
dobraram-nos, mas, aquele que o escondeu,
perdeu-o”;
6. É uma conscientização de que a nossa vida,
nossos bens e recursos não são realmente nossos,
são do Pai e estão em nossas mãos para serem
administrados por nós e são indispensáveis para o
avanço da obra missionária.

Qual é a razão do PProjeto
rojeto
Adoção?
1. Dar às igrejas e pessoas a oportunidade de

participar do projeto missionário de Deus entre os
povos e nações.
2. Dar às igrejas e às pessoas a bênção de investir na
conquista das almas para Cristo.
3. Dar às igrejas e às pessoas a alegria de abençoar a
vida de missionários e sua família.
4. Favorece o crescimento espiritual para os
participantes do projeto.

A JAMI-CBN, fundada em 29/01/1995, é uma
organização religiosa, missionária, filantrópica, sem
fins lucrativos, com sede em Belo Horizonte – MG,
integrante da Convenção Batista Nacional. Tem por
finalidade coordenar, administrar, promover e apoiar
os ideais missionários dos batistas nacionais na
evangelização transcultural.
Poucas igrejas locais têm condições de preparar,
enviar, sustentar e apoiar integralmente um
missionário no campo sozinha. Através da JAMI, as
Igrejas batistas nacionais têm o privilégio de cumprir
o mandato de Jesus, que é fazer o Seu nome
conhecido entre as nações. A JAMI é a mediadora
entre igreja, missionário e campo. O trabalho da
JAMI deve ser considerado, devido ao apoio que
presta aos elementos envolvidos na Proclamação
do Evangelho dentro e fora do nosso território.
Juntos, unindo forças e somando esforços
cumprimos biblicamente nosso papel como
participantes da evangelização mundial.

PROJETO ADOÇÃO

O que permite o PProjeto
rojeto
Adoção?

1. Mais oração por mais obreiros “Rogai, pois, ao
Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua
seara” Mateus 9.35;
2. Mais vidas salvas enquanto você dá apoio ao
missionário, ele fica mais livre para o trabalho
evangelístico e a oração, confiando de que há alguém
segurando as cordas;
3. Mais riquezas espirituais “E o meu Deus, com
as suas riquezas que estão em Cristo Jesus, dará
tudo de que vocês precisam”;
4. Mais interação entre o adotante e o missionário
através de correspondência, e-mail’s etc.

Se você quer seu um cooperador
de Missões Mundiais, entre em
contato com a JAMI!
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TEXTO

SEM DIVISÕES

BASE

“Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso
SenhorJesusCristo,quefaleistodosamesma
coisa,equenãohajaentrevósdivisões:antes,
sejais inteiramente unidos, na mesma
disposição mental e no mesmo parecer. Pois
avossorespeito,meusirmãos,fuiinformado
pelos da casa de Cloe, de que há contendas
entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de
vós dizer: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu
de Cefas, e eu de Cristo.” (1Co 1.10-13.)

PROBLEMAS NA IGREJA
O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja
de Corinto (At 18.1-11). Ele permaneceu com
os irmãos ali por um ano e seis meses e
cuidou deles com muito desvelo. Ele estava
em Éfeso, quando recebeu notícias não boas
dos Coríntios, e resolveu escrever-lhes esta
carta. Para nós, é um precioso tesouro, pois
esses problemas, aqui tratados, continuam
surgindo no meio do povo de Deus.
Primeiramente, Paulo ora pelos irmãos,
e este é o caminho para a solução de qualquer
problema. Ele dá graças pelo testemunho
deles e pede ao Senhor que os faça
irrepreensíveis para o dia de Cristo (1Co
1.3-9). Esta maneira de Paulo tratar
problemas é muito importante. Devemos
sempre lembrar coisas positivas das pessoas
envolvidas e depois é que se fala da questão
a ser resolvida. É o PNP: positivo-negativopositivo, ou seja, primeiro uma palavra de
elogio e afirmação (positivo); depois, o
tratamento do problema (negativo); e
termina-se sempre com uma palavra de
ânimo e encorajamento (positivo); para que
haja estímulo para os irmãos prosseguirem
no caminho certo. Os problemas existem.
Precisam ser diagnosticados e tratados com
sabedoria. Questões mal resolvidas tendem
apenas a piorar com o tempo.

PAR
TID
ARISMO
ARTID
TIDARISMO

NA

IGREJA

Paulo roga aos irmãos que não haja
divisão entre eles (v. 10). Ele fala
abertamente do problema e cita a fonte de
onde o soube (os da família de Cloe, v. 11).
Para sermos tratados em nosso corpo físico,
precisamos contar ao médico o que estamos
sentindo. Em seguida será o exame clínico.
Precisamos expor-lhe a parte afetada para
ser examinada e serem tomadas as
providências para a cura. Os problemas que
surgem nos relacionamentos nem sempre
permitimos que sejam expostos. Mas a cura
somente virá sob oração, e tomada de
posição: acerto das partes, pedidos de perdão
(ou liberação do mesmo) e nova proposta
de direção na jornada.

Na igreja de Corinto, havia 4 partidos
formados: os de Paulo, os de Apolo, os de
Cefas e os de Cristo. Nenhum deles estava
correto, de acordo com a Palavra de Deus.
Os do grupo de Paulo eram os “pioneiros”
ou “tradicionalistas”. Foram salvos por meio
da pregação do apóstolo e achavam que o
estavam honrando, colocando-se contra
qualquer mudança na igreja.
O segundo grupo era o de Apolo: natural
de Alexandria, era eloqüente (At 18.24) e
poderoso nas Escrituras. Em Éfeso, ele foi
“discipulado” por Áquila e Priscila e veio a
Corinto. Esse grupo, talvez, formado por
pessoas mais jovens e animadas, levantava
uma bandeira de inovações. Daí podem
surgir rebeliões com graves conseqüências.
O grupo de Cefas era tão conservador
que nem usavam o nome Pedro, mas o
hebraico (“Cefas”). Provavelmente, um grupo
bem judaico, defensores da circuncisão e
dos costumes do judaísmo. E o outro grupo,
talvez querendo ser imparcial e melhor que
os outros, se intitulava “os de Cristo”. Apesar
de Cristo ser o centro da vida cristã, nem
assim se justifica um partido na igreja
levantando a sua bandeira, querendo ser
exclusivista. Infelizmente, há ainda em
nossos dias os que se dizem “os de Cristo”,
que somente eles estão salvos e que não
admitem a possibilidade de outros também
fazerem parte do Reino. Isto aconteceu
quando os discípulos viram um outro grupo
que expulsava demônios e não seguia com
eles, então o proibiram. “Mas Jesus lhes
respondeu:Nãolhoproibais,porqueninguém
há que faça milagre em meu nome e logo a
seguirpossafalarmaldemim.Poisquemnão
é contra nós, é por nós.” (Mc 9.38-41.)

A SOLUÇÃO:
JUNTOS

TRABALHAR

Paulo mostra a raiz do problema da
igreja em Corinto. Os grupos partidários
apresentavam os sintomas do mal maior: a
carnalidade. Paulo mostra claramente no
capítulo 3.1-23, esse problema do crente
carnal, ou criança em Cristo. “Eu, porém
irmãos, não vos pude falar como a espirituais;
e, sim, como a carnais, como crianças em
Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei
alimento sólido; porque ainda não podíeis
suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque
ainda sois carnais. Porquanto havendo entre
vós ciúmes e contendas, não é assim que sois
carnais e andais segundo os homens?
Quando, pois, alguém diz: Eu sou de Paulo; e
outro: Eu de Apolo; não é evidente que andais
segundo os homens?” (3.1-4.)
Precisamos nos arrepender da
carnalidade e buscar crescer na graça e no

conhecimento de Jesus (2 Pe 3.18).
Precisamos conhecer mais a Palavra (e
colocá-la em prática), ter uma vida de
comunhão com o Senhor (oração) e ter a
visão do “corpo de Cristo” do qual fazemos
parte. Paulo interroga: “Quem é Apolo? E
quem é Paulo? Servos por meio de quem
crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a
cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o
crescimento veio de Deus. De modo que, nem
o que planta é alguma coisa, nem o que rega,
mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que
planta e o que rega são um; e cada um receberá
o seu galardão, segundo o seu próprio
trabalho.” (3.5-8.)

SOMOS
COOPERADORES
DE DEUS
Precisamos ter a compreensão de que
somos cooperadores na obra de Deus (v. 9),
que é ele quem executa tudo, e nos dá
sabedoria, proteção, graça, saúde, e tudo o
mais. Nós apenas somos instrumentos nas
mãos do “cirurgião”. De que a “luva” pode
se gabar após feita a cirurgia com sucesso?
Apenas de poder se ajustar às mãos peritas
de seu senhor, e permitir-lhe trabalhar. Paulo
adverte os irmãos a entenderem esse princípio
e a trabalharem para a glória de Deus.
Usando materiais que permanecem: ouro (o
que faço para a glória de Deus), prata (o
que faço em favor da redenção de alguém),
e pedras preciosas (o que permito ao Espírito
Santo fazer em minha vida: ser lapidado)
(1Co 3.11-15).

PERGUNT
AS PPARA
ARA A
PERGUNTAS
REFLEXÃO
Será que tenho me metido em “grupos de
divisão” na igreja do Senhor? Tenho buscado
a unidade do Corpo de Cristo, a igreja? Será
que tenho criticado pessoas que não andam
com as mesmas regras que eu? Será que me
sinto exclusivista? Tenho ajudado a resolver
problemas de relacionamento, levando a paz
e a compreensão? Tenho me comportado
como crente carnal?
TEXTOS
BÍBLICOS
BÍBLICOS:
Somos cooperadores de Deus: 1Co 3.9-15
Somos um só Corpo: 1Co 12.12-25
O amor deve fluir na igreja: 1Co 13.1-8a
Os aprovados e a divisão: 1Co 11.17-19
As obras da carne: Gl 5.19-21
Ângela V. Cintra
Igreja Batista da Lagoinha
Extraído do Informativo da IBL
“A tos Hoje”, Ano 39, Edição 77
(06 de novembro de 2005)

CBN - Convenção Batista Nacional - Novembro/Dezembro - 2005

9

CINCO MIL IGREJAS BA
TIST
AS NA
CIONAIS A
TÉ 2010
BATIST
TISTAS
NACIONAIS
ATÉ

P r. Moacyr TT.. de PPaula
aula
Secretário Nacional - Senam

Gostaria de destacar a primeira parte
de nossa divisa “Alcançando o Brasil todo”.
Falemos da dimensão e da diversidade de
nossa cultura. Cada região com suas
tradições, religiosidade, climas, riquezas,
dificuldades, avanços na política pública em
muitos Estados e estagnação em outros.
Apesar de toda essa diversificação, temos um povo maravilhoso,
cheio de esperança, que não se curva
ante as dificuldades, mas luta em
busca de sua independência e
realização pessoal. Um povo que quer,
um povo que busca, não pode ser
desprezado, marginalizado, excluído.
Aqui entramos nós como igreja do
Senhor Jesus Cristo. O que esse povo
busca, temos pra dar. Temos o
evangelho libertador, curador e que devolve
a verdadeira vida ao pobre e marginalizado
como ao rico, mas pobre, cego e nú.
O que temos visto enche nosso coração
de fé e encorajamento. Temos visto homens
e mulheres que se dedicam com amor e
alegria levando o evangelho da graça nas
regiões longínquas e pobres do nosso país.
É o mover de Deus onde há dedicação e
entrega, onde servos não medem esforços
para semear as boas novas de salvação em
regiões onde somente heróis como eles
penetram.
Sim, são os heróis do evangelho. São
esses homens e mulheres simples, mas
valorosos que fazem a diferença no mundo

em que vivemos.
São pessoas como a nossa missionária
Alceangela (professora formada, deixou o
conforto da capital, Teresina, PI, para servir
o Senhor em Miguel Leão, a 82 Km de Teresina
reunindo-se em uma sala de aula cedida
pela diretoria da escola local) que nos
estimula e comovem ao mesmo tempo. Ali
realiza um trabalho com aproximadamente
50 pessoas e com muita alegria. Mora
sozinha em uma casa feita de barro e sapé,
recebe a prebenda de R$ 150,00 por mês e
quando perguntamos: Como vai? Ela
responde com um sorriso de serva de Deus:
Está tudo bem!
Para fazer missões, tem razão o Pr.
Ricardo Gondin quando diz: “Missões não

Moradia da Missinária Alceangela

se faz com dinheiro ou marketing, mas,
sobretudo, com a Bíblia na mão, paixão
pelas almas e fogo do Espírito Santo nos
corações.”
Precisamos acordar, é tempo de abrir
bem os olhos e ver a ceara pronta para a
ceifa. Deus está a procura de ceifeiros fiéis,
confiáveis e cheios de amor. Ceifeiros
obedientes e dedicados, que não prejudicam
o avanço da obra.
Hoje os métodos são variados, Grupos
familiares, evangelismo de impacto, G5,
G12, céluas, rádio, TV, imprensa,
panfletagem... Nada disso impede nossa
missão e visão do Reino de Deus.
Vamos em frente, batistas nacionais,
pois os campos estão brancos para a ceifa.

VIAGEM MISSIONÁRIA
Do dia 1 ao dia 14 de novembro
estivemos em cinco Estados do
Nordeste: Rio Grande do Norte,
Paraíba, Ceará, Piauí e
Pernambuco, onde pudemos

Liderança da Paraíba

Liderança do Ceará

Liderança do Rio
Grande do Norte

encontrar com a liderança
e discutir as necessidades
de cada Estado.
A menor concentração
de evangélicos se encontra
no sertão nordestino,
onde predomina o
catolicismo romano.
A maioria das igrejas
evangélicas da CBN e outras
denominações estão concentradas nas capitais e cidades do
litoral devido a riqueza promovida
pelo turismo atraído pelas belas
praias e água morna do oceano.
Em 2005 os evangélicos já
somam um pouco mais de 33
milhões. Projetando 2010,
podemos alcançar com fé 60
milhões de pessoas.
Hoje somamos 300 mil
batistas nacionais, em 2010
seremos 600 mil.
Lembre-se: IGREJA gera
IGREJA, assim como OVELHA

XXXIX Assembléia da CBN-PE

gera OVELHA.
É preciso que haja um
envolvimento das igrejas no
sustento financeiro, no envio de
pessoas, na intercessão...
Por isso, apresentamos aqui
quatro Estados, que serão motivos
de nossas orações e apoio a
projetos pilotos.

No sertão localiza-se a região
de maior injustiça social e
também miséria.
Mas Graças a Deus, podemos
ver que os evangélicos vêm
ganhando força em nosso país ao
passar dos anos:

A soma da população nesses
quatro Estados é de 16.963.144
habitantes.
Pastores! Igrejas! Não
podemos fechar os olhos.
Necessitamos com urgência de 50
convênios mensais de 1 salário
mínimo cada, patrocinados por
você ou por sua igreja, ou você
empresário ou até mesmo
aposentado que receba um bom
salário e que sinta no coração o
desejo de fazer missões e não
poder ir para o campo.
Ore a Deus e abra seu coração!
Contamos com você, para assim,
começarmos juntos a mudar a
história e o rumo de nossa CBN.
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CETRAMI

Centro de Estudo Transcultural e Missiológico
Escola de missões e treinamento missionário da JAMI-CBN

PREP
ARO MISSIONÁRIO TRANSCUL
TURAL
PREPARO
TRANSCULTURAL
Objetivos do treinamento
Solidificar a formação do obreiro nas
seguintes áreas: caráter cristão,
perseverança e flexibilidade, realidade da
vida devocional, estudo da Bíblia na
perspectiva da missão, submissão e serviço,
batalha espiritual em missão, Antropologia
Cultural, Contextualização e adaptação
cultural. Estimular o interesse por missão
transcultural e equipá-lo para comunicar o
evangelho em outra cultura.
Corpo docente
Cada professor é especializado em sua área.
São missionários, missiólogos, preparadores
de missionários com larga experiência
transcultural.
Professores
Professores: Miss. Ann Borquist; Miss.
Auristéa Silva; Miss. Bruce Borquist; Miss.
Cecília Carvalho; Miss. Durvalina Barreto;
Pr. Éder Melo; Miss. José Neves Salvador;
Dr. João Marcos de Souza; Dr. Lee Spitzer;
Miss. Paulo César Nunes; Pr. Ronald S
Carvalho; Dr. Stephenson Araújo; Miss.
Tonica Van Deer Meer; Pr. Zaqueu Santos;
e outros...
Curso: Missão TTranscultural
ranscultural
Para missionários que desejam servir em
campo transcul-tural.
O curso tem a duração de 7 meses (aulas
teóricas e práticas) com início em fevereiro
e 2 meses de estágio num campo da América
Latina nos meses de outubro e novembro.
O curso é realmente intensivo; exige do
aluno disciplina, oração, estudo e
dependência de Deus.
Currículo
Antropologia Cultural; Contextualização;
Fenomenologia da Religião; Vida do
Missionário; Estratégias e Metodologias
Missionárias; História de Missões;
Lingüística e Aprendizagem de línguas;
Liderança e planejamento; Plantio de
Igrejas; Vida Devocional; Teologia Bíblica da
Missão; Desenvolvimento Comunitário;
Inglês; Batalha espiritual em Missão;

Acompanhamento psicológico; Prevenção e
Saúde; Princípios e Práticas da JAMI
Requisitos para matrícula
1. Certificado do ensino médio.(cópia);
2. Histórico de curso teológico (cópia);
3. Carta de recomendação da igreja de que é
membro;
4. Cópias de Identidade, CPF, Cert. de
Casamento, Cert. de Nascimento;
5. Três fotos 3x4;
6. Relatório de conversão e chamada para o
ministério (escrito à mão);
7. Relatório de experiência ministerial
assinado pelo pastor;
8. Comprovante de manutenção financeira,
dado pela igreja ou declaração de autosustento.
Obs: Envie a documentação e aguarde a
confirmação para pagamento da taxa de
matrícula.
Custo do treinamento
1. Matrícula R$ 300,00 . A matrícula deve se
feita até o dia 10 de janeiro.
2. Sete parcelas de 2 (dois) salários mínimos
(vigentes). Referem-se a hospedagem,
alimentação e estudos. Deverão ser pagas
até o dia 30 de cada mês na conta do:
Cetrami no Banco Bradesco, Agência 24651, Conta Corrente 6577-3
3. Cobramos taxa de alimentação e
hospedagem para filhos acima de 5 anos R$
150,00 por criança.
4. Estágio (mínimo de 2 meses) em país da
América Latina nos meses de outubro e
novembro/2006.
5.Estes valores não estão incluídos materiais
como: apostilas, fotocópias, livros etc.
Início do TTreinamento
reinamento
1. Anual: em fevereiro
2. Duração do curso: 7 meses, sendo 1 mês
de curso intensivo de inglês.
3. Modalidade: internato. Hospedagem:
alojamento coletivo.
4. Vagas: 20

FAÇA JÁ SU
A RESERV
A E MA
TRÍCULA!!!
SUA
RESERVA
MATRÍCULA!!!
Sede: Rua Alecrim, 100, Jaqueline, Belo Horizonte - MG
Cep 31787-150
Tel: (31) 3454-6106 FFAX:
AX: (31) 3454-6908
Site: www
.jami.com.br / E-mail: jami@jami.com.br
www.jami.com.br

IGREJA BA
TIST
A NACIONAL CRISTO REI
BATIST
TISTA
Várzea Grande - MT
Jubileu de Prata
Comemorou-se nos dias
11,12 e 13 de novembro de
2005, o 25° Aniversário da
Igreja Batista Nacional do
Cristo Rei. Uma festa linda,
marcante, onde tivemos a
presença do Doutor e Pastor
Silmar Coelho como orador
oficial nestes três dias, e fomos
ricamente abençoados.
No dia 12 sábado a noite
contamos também com a
ilustre presença do Pastor
Jonas Neves (Igreja do Povo – SP), vindo especialmente a convite da diretoria da igreja, trazer
uma palavra de renovo, e uma unção nova ao Pastor Osvaldo Coutinho e sua esposa Cleide
Coutinho.
Em uma demonstração linda de amor, a igreja fez uma renovação de pacto com o seu líder,
que está à frente deste trabalho há 24 anos. No seu dedo e da sua esposa foram colocado uma
linda aliança, e todos os membros da igreja também receberam uma aliança como
demonstração de carinho, amor e união para com o anjo ‘Pr. Osvaldo’ que Deus levantou para
estar à frente deste trabalho.
Uma igreja na flor da idade, jovem, apenas 25 anos, mas que tem marcado a sua geração,
com muitos frutos, onde 12 igrejas já foram emancipadas, e hoje atualmente tem 33
congregações filiadas a ela. Uma igreja missionária, que se expande a todo o vapor, porque
desde o seu nascimento entendeu a sua missão, através de uma Renovação Espiritual,
proclamar Jesus como Senhor e anunciá-lo como único e suficiente salvador.
No dia 16 de novembro de 1980, esta igreja foi emancipada, e a obra continua crescendo dia
após dia, porque ninguém detém esta Obra é Santa
Santa.
Obrigado Deus por que até aqui Tu tens nos
sustentado, porque nós corremos e não nos
cansamos, caminhamos e não nos fatigamos,
porque o Senhor tem renovado as nossas forças
dia após dia, e é por isso que esta igreja tem se
tornado uma benção para esta cidade, Várzea
Grande, um referencial para este estado, Mato
Grosso, e uma grande cooperadora do reino de
Cristo para este país, Brasil.
“disse Jesus: Se tu podes crer; tudo é
possível ao que crê.” (Mc 9.23).
Pr. Jonas Neves de Souza ministrando sobre a
vida do Pastor Osvaldo Coutinho e de sua
esposa Cleide Coutinho.

IGREJA BA
TIST
A MISSIONÁRIA
BATIST
TISTA
Barreiras - BA

Foi com muita satisfação e alegria, que a Igreja Batista
Missionária em Barreiras, comemorou no dia 30 de
julho do corrente ano, a posse do Pr. Marcos Henrique
Santana Brito.
Na ocasião estava presente o Pr. Antonio Alexandre,
coordenador da região oeste.
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“REGA
TE” E “ÁGAPE”
“REGATE”
IGREJA BA
TIST
A MISSIONÁRIA
BATIST
TISTA
Barreiras - BA
Entendemos que o ide de Jesus não é
exclusivamente para missionários
internacionais ou para aqueles que estão em
lugares difíceis, mas para todos, a começar
de onde nós estamos!
É neste propósito que os grupos “Agape” e
“Resgate” foram despertados a evangelizar,
tentando resgatar vidas através da arte.
É cientificamente provado que um
adulto lembra apenas 15% de que
ouviu quando consegue lembrar 50%
de tudo que viu e ouviu. Por isso Deus
nos deu uma forma dinâmica de

4ª IGREJA BA
TIST
A NACIONAL
BATIST
TISTA
Campo Grande - MS

evangelizar, algo que envolve muito mais que
uma pregação convencional, mas uma
estratégia para resgatar vidas e propagar a
mensagem do Evangelho.
E para celebrar um ano de existência,
realizamos um culto de gratidão a Deus por
nos despertar a cada dia para cumprir o seu
Ide.

No dia 24 de Setembro foi
ordenado ao Ministério
da Palavra, Alberto de
Araújo e Siva,

IGREJA BA
TIST
A NACIONAL PURA LLUZ
UZ
BATIST
TISTA
Campo Grande - MS
Contamos com as orações de todos
os leitores deste jornal.
Grupos “Ágape” e “Resgate”
Igreja Batista Missionária de Barreiras.

CONGREGAÇÃO BA
TIST
A RENOV
AD
A MONTE GERIZIM
BATIST
TISTA
RENOVAD
ADA
Santa Maria - DF

Com grande
alegria, a Igreja
Batista Nacional
Pura Luz
comunica o
primeiro batismo
realizado no
último dia 16 de
outubro em uma
chácara no bairro
Jardim Anache.

MISSÃO BA
TIST
A NACIONAL BEREANA
BATIST
TISTA
Jaicós - PI

Pastor Elias Pereira de
Souza, com o 2º grupo de
Batismo do ano 2005.

O trabalho da Missão Batista Nacional
Bereana iniciou-se em abril deste anos na
cidade de Jaicós (PI).
A missão, filiada à Igreja Batista Nacional
Bereana de Teresina, desenvolve um trabalho
evangelístico nas proximidades da cidade, com
distância de até 22 km, como por exemplo:
Espinheiro em Massapé, Santo Antônio da
Lagoa do Sabino e Bom sucesso. Buscam

pessoas sedentas da Palavra de Deus e hoje
já conta com uma freqüência de 50 pessoas.
O trabalho está apenas começando, ainda
em fase embrionária mas, com certeza, Jaicós
será a cidade do avivamento no sul do Piauí.
Que o Senhor abençoe a todos.
Pr. Rafael João da Silva e
Maria do Socorro Almeida

Pastor Elias Pereira de
Sousa com o corpo
diaconal e obreiros.
Agradecemos a Deus
pelos braços que tem
somado nesta obra.
Irmã Sandra Maria
e algumas senhoras
recebendo os novos
membros da igreja. É
importante contarmos
com a força feminina
para realizarmos a
obra de Deus.

“Levantai-vos mulheres que andam despreocupadamente...”
“ A mulher sábia edifica a igreja”

Os membros da igreja no batismo realizado em abril. Cinco novos membros estão sendo
preparados para o próximo batismo.
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