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É TEMPO DE INCLUSÃO
No dia 28 de novembro de 2005, a
Presidência da República organizou no
Palácio da Alvorada um “Encontro com
Lideranças Religiosas do Segmento
Evangélico”, tendo como facilitadores o Sr.
Gilberto Carvalho, Chefe do Gabinete do
Presidente da República, o Sr. Patrus Ananias,
Ministro do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, e a Sra. Marina Silva,
Ministra do Meio Ambiente, bem como
vários assessores desses ministérios.
Comparecemos, juntamente com um
grupo expressivo de líderes evangélicos, e
tomamos conhecimento do Programa de
Governo chamado “Fome Zero”. Foram
apresentados também os Programas do
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, a Assessoria de
Mobilização Social – Talher Nacional, e o
Conselho de Segurança Alimentar – Consea.
Entendemos que o governo propõe a
discussão para a participação do segmento
evangélico nas políticas de desenvolvimento
social e combate à fome. Em outras palavras,
ele quer conhecer o que estamos fazendo
nesta área e como podemos participar em
parceria com o Governo Federal.
Historicamente, desde antes da
República, os evangélicos já desenvolviam
projetos sociais, nas áreas de saúde, de
educação, de integração social, bem como
de valorização humana, mas em geral
foram excluídos dos debates e dos

investimentos.
Sabemos que este governo tem como
escopo de suas políticas a chamada
“inclusão”. Será que agora os evangélicos
estão sendo chamados para serem incluídos
nas discussões dos problemas de nossa
nação?
Se pensarmos que as eleições se
aproximam, é difícil em um primeiro
momento descobrir a verdadeira intenção
deste evento, porém, pelo menos, há sinais
para a inclusão, e se isso é verdadeiro, é um
grande avanço. A par desta constatação, eu
me pergunto, como seremos incluídos se
estamos tão divididos? Pior ainda, em nossa
própria denominação não sabemos o que, o
quanto se faz e quais são os projetos que as
igrejas e as convenções regionais
desenvolvem, pois não há relatórios
suficientes.
Isso me faz pensar o quanto nos “autoexcluímos”, cada um formando o seu reino
próprio! É mais fácil dividir, andar sozinho,
realçar o personalismo, do que trabalhar
junto, somar idéias, renunciar direitos
carnais e santificar relacionamentos.
É imperioso olharmos para o grande
desafio deste tempo, a unidade do Corpo de
Cristo, e deixarmos de lado nossas mazelas,
o orgulho, a vaidade, e o personalismo para
nos unirmos em torno das propostas do
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo a
fim de construirmos projetos viáveis em

Pr. Cláudio Ely Dietrich Espíndola
Presidente da CBN

nível nacional tendo como alvo a valorização
e a unidade da família, bem como a
restauração do ser humano por inteiro
(corpo, alma e espírito). Só desta maneira,
eles estarão incluídos social e
espiritualmente, no propósito de uma nova
sociedade igualitária, solidária e adoradora
do único Deus verdadeiro o Senhor Jesus
Cristo.
Apesar de vivermos em um contexto de
imoralidade, podemos crer que o Evangelho
é o poder de Deus para salvação de todo
aquele que crê, visto que a justiça de Deus
se revela no evangelho, de fé em fé, como
está escrito: “O justo viverá por fé”. É
possível crer que a transformação da
sociedade vem pela transformação do
homem e se, ele tiver as características do
cidadão do céu, como diz o Salmo 15, ele
será um verdadeiro cidadão nesta terra.

FEVEREIRO DE 2006
18 e 19 IX AGO da CBN-TO em Guaraí (TO)
24 a 28 Congressos e Retiros Espirituais
CONJUBAN-DF
Acampamento Fogo em Brasília - IBAN
28
Feriado
MARÇO
3
5
6a9
8e9
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

ABRIL DE 2006
50º Aniversário - Igr. Bat. Filadélfia (Porto Alegre-RS)
2
Celebração da Ceia do Senhor
11 e 13 Reunião do Conplex (Caldas Novas GO)
Reunião Ormiban-MG (Leste Mineiro)
14
Feriado
14 a 16 Congressos e Retiros Espirituais
CONJUBAN-ES / CONJUBAN-GO
20 a 23 BWA - Conferência de Evangelismo
‘Living Water’ (Curitiba – PR)
21
Feriado (Tiradentes)
39º Aniversário do STEB / Portas Abertas
MAIO DE 2006
1
Feriado (Dia do Trabalho)
5
Noite de Vigília e Oração da Igreja
7
Celebração da Ceia do Senhor
14
Dia das Mães

Brasília, 15 de Março de 2005.
Ao Ilustríssimo Senhor
Membro do CONPLEX
O Jornal “O Batista Nacional” é uma publicação da
Convenção Batista Nacional

REF.: CONVOCAÇÃO REUNIÃO DO CONPLEX
Prezado irmão,
Graça e Paz!
No uso das atribuições que me confere o art. 10 do Estatuto e de
acordo com o art. 24 do Regimento Interno, convoco os membros do
CONPLEX para Reunião Ordinária que se realizará nos dias 11, 12 e 13
de abril de 2006 em Brasília (DF) com início previsto para as 9 horas do
dia 11 e término para as 18 horas do dia 13.
Na reunião do CONPLEX, a pauta de assuntos é estabelecida pelo
artigo 23 do Regimento Interno. Outros assuntos em pauta: Apreciação
de Reforma de Estatutos de Instituições e Órgãos; XXIV Assembléia da
CBN; Correspondências; Assuntos Gerais.
Até lá com minhas orações,
Pr. Cláudio Ely Dietrich Espíndola
Presidente
Obs.: Qualquer dúvida e mais detalhes, entre em contato com nosso Secretário Executivo,
Pr. Lucy-Mar de Almeida Campos. Confirme o horário de sua chegada e providenciaremos
a condução para o local da hospedagem. CBN Tel.: (61) 321-8557 ou por e-mail:
cbn@cbn.org.br
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IMITEMOS O QUE É BOM!
Gostaríamos de incentivar aos pastores a desenvolver ações de capelania.
Há oportunidade de capelania voluntária em hospitais, presídios e até nas
forças auxiliares (polícia e bombeiro). Abre-se espaço para alcançar pessoas
que não vêm aos templos, mas precisam conhecer o amor de Deus.
Como exemplo, temos o Pr. João Florentino dos Anjos, que tem prestado
serviço voluntário na PM-DF e recebeu elogios do Capelão Chefe (parte do
texto transcrito abaixo).
REFERÊNCIA ELOGIOSA
É com dever de justiça que elogio o Pr. João Florentino
dos Anjos - ID 1364 ORMIBAN, pela contribuição que deu
ao Serviço de Assistência Religiosa da PMDF (SAR) durante
o ano de 2005, na função de pastor evangélico, na qual de
forma voluntária e amor pela obra de DEus, demonstrou
notável capacidade de trabalho e criatividade, auxiliou
este Capelão em missões voltadas para o conforto de
policiais militares e familiares nas visitações, aconselhamentos, pregações,
orações e apoio na assistência religiosa.
...
Ao Pr. João Florentino o reconhecimento deste Oficial pelo apoio incondicional
nas missões executadas com sucesso pela Capelania da PMDF, sendo alvo de
constantes elogios dos comandantes de UPMs e demais cristãos que participaram
das celebrações.
Cap Vanderlei Martins da Rosa
capelão - Chefe da PMDF”

COMUNICADO CBN E ORMIBAN
Recebemos carta assinada por vinte e cinco pastores que descontentes
comunicam seu afastamento de modo irreversível da CBN-PE.
Os Presidentes da CBN e da ORMIBAN e o Secretário Executivo da
nacional ouviram a diretoria da CBN-PE e os irmãos descontentes nos
dias 24 e 25 de janeiro de 2006 em Recife.
Os colegas afastados podem, se quiserem, retornar a CBN em qualquer
momento via CBN-PE.
Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2006
Pr. Cláudio Ely Dietrich Espíndola - Presidente da CBN
Pr. Edmilson Vila Nova - Presidente da ORMIBAN
Pr. Lucy-Mar de Almeida Campos - Secretário Executivo

O mundo inteiro tomou conhecimento do escape que tiveram o casal
de médicos brasileiros, nas praias da
Indonésia, quando foram atingidas
pelas ondas gigantescas, as
“Tsunamis”. Ambos mergulhadores
desportistas, naquela manhã, haviam
dado um mergulho de quinze metros
de profundidade (altura correspondente a um prédio de 3 a 4 andares).
Ao retornarem à superfície, nada mais
viram senão destruição, morte,
gemidos e dor. Logo de pronto
passaram a exercer sua profissão e
prestaram socorro a muitos.
Escaparam, porque abandonaram
o cenário comum da beleza das
praias, do dia-a-dia das suaves ondas
quebrando na areia, deixando seu
rendilhado de espumas brancas,
resolveram mergulhar mais profundo
e conhecer outros cenários,
igualmente ricos de beleza no fundo
do mar; ver mais de perto as belas
espécies de peixes não vistos na
superfície, outras espécies de
vegetação, bandos de corais e algas
marinhas, peixes coloridos e até
exóticos.
Assim como os banhistas, a grande
maioria das pessoas vive uma vida
superficial, a nadar na superfície e
quando dão um mergulho não vão
além de um ou dois metros e logo
retornam. Não arriscam um
mergulho mais profundo no mundo
do conhecimento humano, no
mundo das artes, no mundo da
música, da história político-econômica
ou do pensamento humano.
Contentam-se apenas com o
conhecimento de jornais, com o trivial
obtido na televisão, internet, etc. nada
mais além.
Como na vida secular, assim tem
sido na vida espiritual, onde a grande
maioria dos filhos de Deus, inclusive
grande parte de líderes, jamais saem
do conhecimento trivial para darem
um mergulho mais profundo na
teologia, na Palavra, em busca do
conhecimento de Deus. Satisfazemse apenas com o pouco que
adquiriram e nunca empreendem
um mergulho a mais em busca de
novas revelações. “Em Cristo, nos
afirma Paulo, estão escondidos todos
os tesouros da sabedoria e do

conhecimento” (Cl 2.3) e para não buscam uma experiência mais
encontrá-lo requer que se elevada através da adoração, do
empreenda um mergulho mais louvor. Jamais ampliam sua visão
profundo. Isto requer meditação, espiritual, porque para eles tudo se
tempo e amor. Paulo empreendeu restringe a um horizonte estreito e
um desses mergulhos e maravilhou- sem perspectiva maior.
se a ponto de exclamar. “Oh
A professora Stela Dubóis em um
profundidade da riqueza e da de seus inspirados hinos “Monte da
sabedoria e do conhecimento de Transfiguração” conclama-o a subir:
Deus, quão insondáveis são seus
“Hora de paz e consolo
juízos, e quão inescrutáveis os seus
É o da transfiguração
caminhos” (Rm 11.33)
Lá embaixo reina o pranto
No contexto atual, só vão escapar
Ó subamos à oração!”
os que estiverem mergulhados em
Deus.
Foi lá em cima que os discípulos
Dentre os muitos outros Pedro, Tiago e João, a convite do
acontecimentos daqueles dias de próprio Jesus, o viram transfigurando,
pessoas e até animais que escaparam resplandecente, refletindo a glória do
da destruição dos “Tsunamis”, houve Pai. Lá embaixo, os que ficaram no
um fato que passou desconhecido da sopé da montanha tiveram de
grande maioria da imprensa e dos enfrentar um ambiente saturado
noticiários. Um grupo de cristãos da pela presença do diabo, sendo
Indonésia pediu permissão ao desafiado e ridicularizado pelos
governo (muçulmano) para fariseus e inimigos de Jesus em meio
comemorarem o Natal daquele ano, a escuridão da noite.
afim de evitar perseguições e
Escaparam das turbulências da
massacres que haviam vivido no ano superfície tantos os que mergulharam,
anterior. O governo permitiu com quanto os que subiram a montanha.
uma condição. Que celebrassem a Subir ao encontro de Deus, através
festa fora da cidade, lá nas montanhas da adoração, sob a ação do Espírito
por se tratar de
Santo é o surgir de
uma festa cristã.
uma vida vitoriosa.
Deixemos, pois a
Os
cristãos
superfície, mergulhemos Paulo subiu e foi
aceitaram e
em Deus, subamos às arrebatado até o
subiram
as
alturas
ao encontro do terceiro céu; João, o
montanhas e
discípulo amado,
Senhor
comemoraram
Senhor..
recebeu um convite
lá em cima, o
de seu amigo Jesus
Natal do Senhor
dizendo: “Sobe para aqui” (Ap 4.1).
Jesus. Deve ter sido até poético e bem Subiu e contemplou a glória de Deus.
original.
Deixemos, pois a superfície,
Mas sobre tudo providencial, pois mergulhemos em Deus, subamos às
enquanto estavam lá em cima, lá em alturas ao encontro do Senhor: “E
baixo as “Tsunamis” destruíram e assim habite Cristo em vossos
mataram muita gente. Todos os corações pela fé estando vós
cristãos que moravam nas regiões alicerçados em amor a fim de
afetadas pelas ondas gigantes poderdes compreender qual seja a
escaparam. De igual modo deixam- largura, o comprimento, a altura e a
nos também uma lição. Não apenas profundidade do amor de Deus que
os que mergulharam escaparam das está em Jesus Cristo.” (Ef 3.17, 18)
turbulências da superfície, mas
também os que subiram acima da
superfície em busca de Deus
escaparam da fúria da turbulência da Pr. Rosivaldo de
Araújo
superfície medíocre, limitada,
Presidente do
rotineira e insípida.
Ministério Obra
Há pessoas que nunca se arriscam
Santa
à oração, nunca sobem à adoração,

“

”

Salvador - BA
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PLANO DE INVESTIMENTO
A Diretoria Nacional aprovou o plano de
investimento para oferecer treinamento e cursos
de atualização nas secionais com até 50 pastores
inscritos, em diversas áreas, tais como: liderança,
teologia pastoral, eclesiologia, família,
desenvolvimento integral da igreja,
aconselhamento, etc.
Todas as despesas com os preletores, material
didático e promocional serão subsidiadas pela
Nacional.
Os requisitos para que uma secional receba o
treinamento são os seguintes:
· encaminhar ao escritório da Nacional a solicitação
do treinamento, especificando a área e, de
preferência, duas datas possíveis;
· 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 de sua secional;
· apresentar o plano de atividades para 2006;

· estar em dia com o envio do repasse 2006 (20%
das anuidades pagas pelos pastores arrolados);
· ter 75% dos membros da secional em dia com o
pagamento da anuidade da nacional.
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 poderão ser atendidas
até seis secionais. As solicitações das estaduais
serão atendidas de acordo com a ordem de chegada
e disponibilidade de recursos.
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 em investimentos
no treinamento das Ordens com menos recursos.
Os preletores para estes treinamentos serão
membros da Ormiban, que estão comprometidos
com a visão batista nacional.

PROJETO NOSSOS PRELETORES
Uma das metas estabelecidas em nosso
programa é tornar conhecidos aqueles a quem o
Senhor tem capacidado como conferencistas e
preletores de encontros e congressos nas mais
diversas áreas. Por esta razão estamos solicitando
que cada secional nos envie os nomes de pastores
que preencham os requisitos abaixo, para que
possamos disponibilizar estas informações no
nosso site, o qual já está na fase final de construção.
Requisitos para ser preletor/conferencista
recomendado pela Ormiban:
a) ser membro de uma Igreja Batista Nacional há
pelo menos cinco anos;

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Diretoria Nacional solicita às
secionais que enviem até 31 de
MARÇO de 2006 seu relatório
contendo as seguintes informações:
a) atividades desenvolvidas durante
o ano de 2005; b) relatório financeiro
anual; c) movimento de membros
em 2005; d) plano de atividades para
2006;
Nota: Estes relatórios serão
examinados por ocasião da reunião
do Conplex, nos dias 11,12 e 13 de
abril na cidade de Brasília - DF.

Quadro de Repasse das
Estaduais do ano de 2005
(Obs.: Se houver divergência no
lançamento dos repasses, entre em
contato com nosso escritório)

b) ser membro da Ormiban há pelo menos dois
anos e estar em dia com o pagamento das anuidades
nos últimos dois anos;
c) não haver sofrido qualquer tipo de disciplina
nos últimos cinco anos (se for o caso, o mesmo
deve ter cumprido integralmente todas as
determinações de sua secional);
d) ser pastor atuante e cooperante com a CBN,
inclusive o plano cooperativo;
e) não estar sob investigação em comissão de Ética,
nem sofrendo processo disciplinar;
f) ser recomendado pelo plenário da sua secional
em Assembléia deliberativa.

MINISTROS

RELATÓRIO DA DIRETORIA - VISITA AOS CAMPOS
No mês de janeiro a Diretoria Nacional visitou as seguintes secionais:
Pernambuco . O Presidente da Ormiban, Pr.
Edmilson, juntamente com o Presidente da CBN, Pr.
Cláudio Ely, e o Secretário Geral de Administração da
CBN, Pr. Lucy-Mar estiveram em Recife, atendendo à
solicitação da CBN-PE.
Neste mesmo período se reuniu com o 2º vice
presdidente, Pr. Disney Macedo e com o 1º secretário,
Pr. José Linaldo de Oliveira para tratar do congresso 2006.

Pr. Lucy-Mar, Pr. Cláudio Ely e Pr. Edmilson

Paraíba
Paraíba. O Presidente da
Ormiban e o seu 1º secretário,
Pr. José Linaldo, estiveram
reunidos com os pastores
daquela secional durante todo
o dia 30 de Janeiro.
Rio Grande do Norte.
Norte O VicePresidente, Pr. José Carlos da Silva,
se reuniu com os pastores daquela
secional no dia 21 de Janeiro, em
Natal, juntamente com o Pr. Moacyr
Teixeira, secretário da Senan.
A presença da CBN através de sua
liderança apresentando projetos de
crescimento para a região nordestina,
estimulou e alegrou o coração dos
lideres locais.
Ceará. O Vice-Presidente, Pr.
José Carlos da Silva, esteve também
em Fortaleza e participou da reunião
da Ormiban-CE no dia 26 de Janeiro.
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BATISTAS
RELATÓRIO FINANCEIRO
BALANCETES

DESPESAS
DEPESAS BANCÁRIAS
CPMF, Tarifas e IR Fonte
COMUNICAÇÃO
Telefone
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
Congresso Região Sudeste
Hospedagem
Passagens Aéreas
DESPESA COM PESSOAL
Secretária - Reembolso Lerban
OUTRAS DESPESAS
Laches e Refeições
Outras Despesas
Estacionamento, Pedágios, etc
Combustível
TOTAL DESPESAS
SALDO ATUAL
TOT
AL GER
AL
TOTAL
GERAL

50,01
715,00
3.085,08
165,00
82,30
499,17
2.941,00
14,04

7.551,60
7.500,21
15.051,81

45,92

45,92

217,17

217,17

660,00
424,90
5.334,74

6.419,64

469,00

469,00

57,31
65,19
89,00
50,00

194,00
400,05
550,00
150,21
64,22
1.000,24
3.319,00
0,10
320,00

DESPESAS
DEPESAS BANCÁRIAS
CPMF, Tarifas e I Retido fonte
65,45
COMUNICAÇÃO
Telefone
376,50
Impressos de cartas e fichas
180,00
Engesoft (Manut. Software)
126,17
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
Hospedagem
562,60
Passagens Rodoviárias (Reemb)
400,00
Passagens Aéreas
5.155,19
DESPESA COM PESSOAL
Secretária - Reembolso Lerban
469,00
OUTRAS DESPESAS
Laches e Refeições
299,66
Combustível
82,20
Outras Despesas
40,00
TOTAL DESPESAS
SALDO ATUAL
TOT
AL GER
AL
TOTAL
GERAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPOSAS DE MINISTROS
Queridas irmãs em Cristo,
começamos mais um ano, e
sem dúvida, as tristezas, dores
e lutas que enfrentamos no
ano passado, fizeram com que
eu e você nos parecêssemos
mais com Ele.
Agora temos diante de nós
muitos desafios e o principal
deles é o de permanecermos
fiéis àquele que nos chamou,
mas também novas bênçãos,
esperanças e realizações.
A cada dia surgem diante
dos nossos olhos situações
que parecem não ter solução,
e se tirarmos os olhos dAquele
que é a nossa vitória,
sucumbiremos, por isso
devemos pedir graça ao nosso
Deus para que mantenhamos
a nossa visão sempre fixa nos
céus, e assim sempre

encontraremos forças para
vivermos conforme a vontade do
nosso Senhor e mestre. Nossa
vida precisa estar fortalecida pela
fé, embalada pelos sonhos e
motivadas por novos projetos
Em relação à diretoria da
Anem, queremos dizer que
estamos dando passos pequenos, embora constantes para a
realização do que havíamos
planejado. Nossa caminhada será
fortalecida com o apoio e
colaboração de cada uma de
vocês.
A Anem é uma associação de
todas nós, portanto não nos
deixem sozinhas. Agradecemos
as irmãs e pastores que estão se
empenhando para vê-la caminhando.
Quanto ao funcionamento,
informamos que o site da

O segundo livro dos Reis
de Israel, no capítulo cinco,
conta a história do grande
general sírio chamado Naamã
e sua cura milagrosa através
do profeta Eliseu. Esse
homem, cujo milagre foi
referendado por Jesus (Lucas
4:27), era muito poderoso em
sua terra, inclusive como
herói de guerra. O verso
primeiro diz que ele era de
muito conceito, respeitado
entre seus pares e bem visto
diante do seu rei em
Damasco.
Vestido de maneira
diferenciada escondia sua
fraqueza e dor, sua limitação e
vergonha. A lepra o perseguia

todo o tempo, lembrando sua
dificuldade de sentir-se
completo.
Havia um lugar onde isso
ficava ainda mais evidente: a sua
casa. Adentrando as portas de
sua bela residência ele era
Naamã, o homem que convivia
com sua doença.
Neste cenário surgem duas
heroínas: uma mulher,
companheira de seu coração, e
uma menina cujo segredo
mudaria para sempre a história
daquela família síria.
Sabemos o que aconteceu,
pois a história da cura de Naamã
é muito conhecida, assim como
da menina hebréia que mostrou
o caminho de Israel e o lugar da

Ormiban está com o seu
funcionamento previsto para o
final de fevereiro e nele você
encontrará um link da Anem
com sugestões para o
funcionamento das Anem’s
Estaduais, artigos e outras coisas.
Aguardem!
Aguardamos os relatórios das
estaduais referentes ao 2º
semestre de 2005 e o
planejamento para este ano,
baseado no material que se
encontra no site da CBN. Se sua
Estadual não está em
funcionamento, mais uma vez
solicito, que entre em contato
conosco. Solicitamos também
que se sua estadual mudou a
diretoria, envie-nos uma relação
atualizada com endereço e data
da eleição.
Aproveitamos o ensejo para

Ednalva Batista Vila Nova
Presidente Anem

lhe convidar para o Congresso
Nacional de Pastores, Esposas
e Líderes, promovido pela
Ormiban, que acontecerá de
19 a 22 de julho próximo, na
cidade dio Recife-PE. Nele
teremos a oportunidade de
compartilhar experiências e
também sermos ministradas
pela Palavra de Deus, portanto,
comece a preparar suas malas,
porque, sem dúvida, será um
grande encontro.

A ESPOS
A DE NAAMÃ
ESPOSA
261,50
7.413,23
7.638,58
15.051,81

DEZEMBRO DE 2005

RECEITAS
REPASSES
ORMIBAN-DF
ORMIBAN-ES
ORMIBAN-MS
ORMIBAN-RS
ORMIBAN-SC
ORMIBAN-SP
CBN
Rendimentos
Reembolso Passagens aéreas
SALDO ANTERIOR
TOT
AL GER
AL
TOTAL
GERAL

NACIONAIS
Palavra da Presidente

NOVEMBRO DE 2005
RECEITAS
REPASSES
ORMIBAN-AM
ORMIBAN-BA
ORMIBAN-MG CENTRAL
ORMIBAN-PE
ORMIBAN-PI
ORMIBAN-RJ
CBN
Rendimentos
SALDO ANTERIOR
TOT
AL GER
AL
TOTAL
GERAL

5

5.997,82
7.638,58
13.636,40

bênção para aquele general tão
necessitado de um milagre.
Eu gostaria, porém, de voltar
os olhos por um momento para
aquela, que no fundo do cenário
fez a ponte entre o segredo e o
coração de seu marido, cujas
palavras firmes moveram as
decisões do general que lutava
contra o impossível.
Sim, a esposa fiel,
companheira de lutas, o lugar
seguro por trás do grande líder
sírio.
Ela tornou-se a porta que
mostraria o caminho da cura, o
lugar de onde veio a menina que
conhecia o Deus verdadeiro e
para onde iria seu marido
enfermo. Ela o amava leproso

mas não desistiu de vê-lo
completamente são.
Seu exemplo deve mover
cada mulher que, à sombra
de seu marido limitado,
coloca-se à disposição das
oportunidades que a fé
proporciona para recebê-lo
ainda melhor, nos portões de
uma volta triunfal, ajudandoo a levar consigo a terra
israelita e certamente,
adorando junto com ele o
Deus Vivo e poderoso de
Israel!
Amém.
Pr. José Rego do
Nascimento Júnior
Belo Horizonte - MG

65,45

ATENÇÃO PASTORES,

682,67

RECADA STR
AMENTO NACIONAL
STRAMENTO
Envie sua ficha preenchida com foto atualizada e quaisquer documentos que você considere úteis para formação de nosso
cadastro nacional de ministros. Observe que é interessante constar um breve histórico de seu ministério, relacionando as
igrejas pastoreadas, cargos exercidos na denominação e outros.

6.147,79
469,00

421,86
7.786,77
5.849,63
13.636,40

ANUIDADE E CREDENCIAIS
Os boletos bancários para pagamento da anuidade serão enviados pelo correio diretamente no endereço constante em
nosso cadastro. Mediante o pagamento, a credencial será remetida no mês de abril para o mesmo endereço.

ORMIBAN - ORDEM DOS MINISTROS BA
TIST
AS NACIONAIS
BATIST
TISTAS
Telefone: (61) 3321-8557 / Fax.: (61) 3321-0119
Home Page: www.cbn.org.br/ormiban - E-mail: ormiban@cbn.org.br
SDS Ed. Venâncio Júnior, Bloco M, Entrada 14, Brasília - DF / 70394-900
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Ofertas missionárias recebidas pela JAMI para a conta Missões Mundiais no ano de 2005, referente ao período de janeiro a dezembro/200
Você irmão, pastor ou igreja pode participar investindo no trabalho missionário transcultural em projetos como: Tradução da Bíblia, Construção
de adultos e outros. Fale conosco: Jami - Tel: (31) 3454-6106
IGREJA / OFERTANTE

CIDADE

CBN-AL
Ig. Batista Nacional Renovada Fleixeiras
Ig. Batista em Renov.Espiritual São José da Laje
TOTAL
Ig. Batista Vitória Régia
Não identificado
TOTAL

CBN-AM
Manaus
Manaus

CBN-BA
1a.Ig. Batista de Amargosa
Amargosa
2a.Ig. Batista
Itapetinga
Adeilson da Silva Pereira
Vit. da Conquista
Eleny Moreira Dos Santos
Itapetinga
Eliene de Oliveira Silva
Salvador
Elizabete C.N.Azevedo
Poções
Ig. Batista Nacional
Feira da Santana
Ig. Batista Redenção
Teixeira de Freitas
Ig. Batista Maranata
Gandu
Ig. Batista Calvário
Mucuri
Ig. Batista Ágape
Salvador
Ig. Batista do Calvário
Itapetinga
Ig. Batista Monte Carmelo
Jaguaquara
Ig. Batista Nac.Monte Calvário Salvador
Ig. Batista Nacional Adonai
Salvador
Ig. Batista Nac.de Milagres
Milagres
Ig. Batista Nacional Jequié
Jequié
Ig. Batista Paraíso
Elísio Medrado
Ig. Batista Renascente
Salvador
Ig. Batista Salém
Vit. da Conquista
Ig. Batista Sião
Ibirapitanga
Ig. Batista Sinai
Itambé
Ig. Batista Getsemani
Marlon Pereira de Souza
Brumado
Radson
Salvador
Raimundo Alves Oliveira
Salvador
Não identificado
Poções
Não identificado
Jequié
TOTAL
Igreja
Joel de Souza
TOTAL
Ester Marinho de Souza
Ig. Batista Missionária
Rosalee Benilde Nogueira
TOTAL

CBN-CE
Cidade
Fortaleza
CBN-DF
Brasília
Cid. Satelite
Brasília

CBN-ES
CBN-ES
Vitória
Éder Antônio Soares
Sta.Maria de Jetibá
Ig Batista Betel Ilha Dos Aires Vila Velha
Ig. Batista Calvário
Água D.do Norte

VALOR (R$)

219,00
70,00
289,00
570,00
150,00
720,00
766,50
2.710,36
297,00
1.259,30
50,00
280,00
1.200,00
200,00
227,60
201,37
1.200,00
2.500,00
310,00
250,73
266,00
111,00
210,00
150,33
47,00
522,48
550,00
500,00
240,00
140,00
319,00
260,00
140,00
154,56
15.063,23
Valor (R$)
47,00
47,00
3.719,00
242,00
250,00
4.211,00
60,00
384,00
336,95
300,00

IGREJA / OFERTANTE

CIDADE

Ig. Batista Do Calvário
Ig.Batista Vitória
Ig.Batista Monte Hermon
Ig.Batista Monte Horebe
Ig.Batista Monte Sinai
Ig.Batista Nacional
Ig.Batista Nacional
Ig.Batista Nova Jerusalém
Ig.Batista Peniel
Ig.Batista Renovada
Ig.Bat.R.Esperança do Reino
Ig.Batista.Betel
Ig.Batista Betel
Ig.Batista Shalom
Marilyn Silva do Nascimento
Missão Batista Nacional
Ig. Batista Novo Ser
TOTAL

Linhares
Serra
Itapemirim
Itapemirim
Vila Velha
Itapemirim
Ecoporanga
Cach.de Itapemirim
Vila Velha
Pinheiros
Montanha
Serra
Serra
Linhares

Douglas
Ig Batista Miss de Goiania
Ig. Batista Filadélfia
Gaspar
TOTAL
Ig. Batista Nacional Shalom
Ig. Batista Nac. em Estreito
Missão Batista Nacional
TOTAL

Boa Esperança

CBN-GO
Itumbiara
Goiania
Goiânia
Goiania
CBN-MA
São Luis
Estreito
Paço do Lumiar

CBN-MG
1a.Ig. Batista do Calvário
Cel. Fabriciano
1a.Ig. Batista Ren. Espiritual
Além Paraíba
2a.Igreja Batista
Aimorés
2a.Igreja Batista Nacional
Ipatinga
3a.Igr. Bat. de Belo Horizonte Belo Horizonte
5a.Igreja Batista Nacional
Ipatinga
Aidil Santos de Castro
Belo Horizonte
Cong. Batista Nova Jerusalém Betim
Ig. Batista
Monsenhor. Paulo
Ig. Batista Betel
Divinópolis
Ig. Batista Betuel
Belo Horizonte
Ig. Batista do Calvário
Dora Vargas
Ig. Batista do Calvário
Gov. Valadares
Ig. Batista El Shaday
Paraopeba
Ig. Batista em Ermelinda
Belo Horizonte
Ig. Batista em Ren.Espiritual
Central De Minas
Ig. Batista Emaús
Espera Feliz
Ig. Batista Getsêmani
Belo Horizonte
Ig. Batista Missão Renascer
Ipatinga
Ig. Batista Monte Hermon
Belo Horizonte
Ig. Batista Nacional
Sant. do Paraíso
Ig. Batista Nacional
Sant. do Paraíso
Ig. Batista Nacional
Ubaporanga
Ig. Batista Nacional
Araxá

VALOR (R$)

220,00
570,00
2.789,06
6.266,00
1.488,00
113,00
433,50
45,00
934,00
930,00
284,60
1.439,00
2.729,00
1.700,00
588,00
636,65
290,00
22.536,76
10,00
300,00
6.000,00
440,00
6.760,00
3.300,00
518,00
20,00
3.838,00
490,10
1.500,00
900,00
14.304,00
488,00
2.661,75
100,00
152,00
146,00
4.010,00
2.363,10
95,00
28.754,00
220,15
19,50
600,00
55,50
483,00
357,00
50,00
124,00
150,00
183,00
30,00

IGREJA / OFERTANTE

CIDADE

Ig. Batista Nacional Agape
Ig. Batista Nova Vida
Ig. Batista Quemuel
Ig. Batista Renovada
Ig. Batista Reviver
Ig. Batista Shalom
Ig. Batista Lírio Dos Vales
Ig. Batista Nacional Em Sabará
Ig. Batista Nova.Jerusalém
Missão Bat. Nacional
Missão Batista Nacional
Odete Xavier Martins Costa
Robert Anderson Dos Santos
Não identificado
TOTAL

Sem Identificação
Muriaé
Vespasiano
Resplendor
Santa Tereza
Ipatinga
Montes Claros
Sabará
Betim
Itapecerica
Urucânia
Belo Horizonte
Santa Luzia
Belo Horizonte

CBN-MT
1a. IBN
Campo Grande
4a. IBN Pedra Viva
Campo Grande
Ig. Batista Nacional Maanain
Várzea Grande
Ig. Batista Nac. de Arenápolis
Arenapólis
Ig. Batista Nac. Cristo Rei
Pirain
Ig. Batista Nacional Missionária Cuiabá
Ig. Batista Nacional Betel
Rondonópolis
M. Bat.N.Chapada Guimarães Ch.dos Guimarães
Missão Batista Nacional
Barão de Melgaço
Missão Batista Nacional
Sapezal
Não identificado
Cuiabá
Não identificado
Cuiabá
Missão Bat. Nacional
Campo Verde
TOTAL
CBN-MS
Clóvis José Pereira
Alta Floresta
Igreja Batista do Calvário
Iguatemi
Igreja Batista Nacional
Carapó
Igreja Batista Nacional
Carapó
TOTAL
CBN-P
CBN-PAA
Cong.M.B.N. Km 75/Altamira
Altamira
Helder Silva Carvalho
Paragominas
Ig. Batista Nova Esperança
Belém
Ig. Batista Miss. de Jacundá
Jacundá
Ig. Bat.Nac.da Transamazônia Altamira
Ig. Batista Missionária
Marabá
Ig. Batista Semeando
Belém
Matone
Andradas
IBM
Tucurui
Elza Sarmento
Belém
Missão Bat. Renov. Pedreira
Belém
TOTAL
CBN-PB
Ig. Batista Nacional
João Pessoa
TOTAL
Davi César Lucena

CBN-PE
Recife

VALOR (R$)

330,00
384,00
190,00
400,00
656,00
1.670,00
642,30
247,00
138,00
210,00
100,00
100,00
70,00
900,00
64.777,40
529,00
523,70
209,00
528,00
120,00
2.161,00
1.193,00
721,00
360,00
700,00
235,00
230,00
332,00
7.841,70
155,00
497,00
535,00
705,00
1.892,00
305,00
330,00
1.800,00
3.000,00
1.273,00
650,00
761,00
200,00
100,00
200,00
625,00
9.244,00
553,00
533,00
20,00

IGREJA / OFERTANTE

CIDADE

Ig. Batista L. da Paz
Ig. Batista Miss.de Paratibe
Ig. Batista Betel
Ig. Batista da Mauricéia
Ig. Batista do Alvorecer
Ig. Batista Getsêmani
José Antônio Dos Santos Filho
TOTAL

Imbiribeira
Paulista
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife

Aurora Rodrigues Pessoa
TOTAL

CBN - Londrina
Ig. Batista Nacional
Ig. Batista Sião de Maringá
TOTAL

CBN-PI
Terezina

CBN-PR
Maringá
Capanema
Maringá

CBN-RJ
1a.Igr. Bat.Ren.em Guadalupe Rio de Janeiro
CBN – RJ
Rio de Janeiro
Francisco de Assis Carvalho
IBNJ Praça do Carmo
Rio de Janeiro
Ig. Batista Nova Jerusalém
Irajá
Ig.B.N. Jerusalém/Jd.C.Novo
São Gonçalo
Ig. Batista Betel
Mangaratuba
Ig. Batista Nova Esperança
Cosme Velho
Ig. Batista Fonte Água Viva
São Gonçalo
Ig. Batista Nacional
Rio de Janeiro
Ig. Bat.Nac. do Jd.Salvador
Petrópolis
Ig. Batista Nova Jerusalém
São Gonçalo
Ig. Batista Amor e Vida
Rio de Janeiro
Ig. Batista Belem
Rio de Janeiro
Ig. Batista Calvario Abril
Rio de Janeiro
Ig. Batista Central
Nova Iguaçu
Ig. Batista em São Fco. Xavier Rio de Janeiro
Ig. Batista Do Calvario Ni
Nova Iguaçu
Ig. Batista El Shadai
São Gonçalo
Ig. Batista Getsêmani
Olaria
Ig. Nacional Nova Palestina
Itabapoana
Miguel de Melo Neto
Petrópolis
Missão Bat. Caminho P Cristo Rio de Janeiro
Paulo Sergio de Oliveira
Petrópolis
Reinaldo Lucas
Rio de Janeiro
Jbsb Benfica
Rio de Janeiro
TOTAL
CBN-RN
Congregação Batista Nacional Natal
Ig. Batista Canaã
Natal
TOTAL

CBN-RO
1ª Ig. Batista Nacional
Presidente Méd
Ig. Batista Nacional El Shadai Ji-Paraná
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TIV
A DE MISSÕES
NISTRA
AT
VA

S INVESTINDO EM MISSÕES

a dezembro/2005. As demais ofertas recebidas pela JAMI, advindas de igrejas e/ou pessoas são especificas do Projeto Adoção ou Projetos.
blia, Construção de templos, Treinamento de obreiros autóctones, Impressão de material didático, Plantação de novas igrejas, Educação infantil e
(31) 3454-6106 ou pelo E-mail: executivojami@jami.com.br.

NTE

CIDADE

z
Paratibe

Imbiribeira
Paulista
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife

ricéia
ecer
ani
Santos Filho

Pessoa

CBN-PI
Terezina

l
Maringá

CBN-PR
Maringá
Capanema
Maringá

CBN-RJ
Guadalupe Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Carvalho
mo
Rio de Janeiro
rusalém
Irajá
d.C.Novo
São Gonçalo
Mangaratuba
perança
Cosme Velho
gua Viva
São Gonçalo
l
Rio de Janeiro
alvador
Petrópolis
rusalém
São Gonçalo
Vida
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Abril
Rio de Janeiro
Nova Iguaçu
Fco. Xavier Rio de Janeiro
ario Ni
Nova Iguaçu
ai
São Gonçalo
ani
Olaria
Palestina
Itabapoana
eto
Petrópolis
ho P Cristo Rio de Janeiro
iveira
Petrópolis
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

a Nacional

CBN-RN
Natal
Natal

CBN-RO
nal
Presidente Médice
l El Shadai Ji-Paraná

VALOR (R$)

1.200,00
300,00
450,00
300,00
500,00
402,00
300,00
3.472,00
150,00
150,00

3.989,85
800,00
312,00
5.101,85

200,00
224,00
60,00
30,00
3.000,00
100,00
1.220,05
500,00
900,00
200,00
272,00
500,00
3.033,00
777,00
318,00
135,00
5.071,10
2.421,30
660,00
8.857,00
410,00
210,00
1.050,00
190,00
40,00
603,00
30.378,45
34,00
219,00
253,00
167,50
60,00

IGREJA / OFERTANTE

CIDADE

Ig. Batista Nacional
Não Identificado
TOTAL

Cacoal
Ouro P. do Oeste

Ig.Batista Filadélfia
Ig. Batista Nacional
Ig. Batista Nacional
Jacira da Silva Rosa
Marinete Makewitz
Marivete Luiza Paholski
Maikel Viana
TOTAL
Dari Pereira
Honeslisa Malacarne
Ig. Bat.Nac.Vida Abundante
Ig. Batista Central
Ig. Batista Nacional
Luciano F da Costa
Missão Batista Nacional
TOTAL
Ig. Batista Nacional
TOTAL

Cláudia Buck Kanevieski
Ig. Batista El Shadai
Ig. Batista Missionária
Ig. Batista Ren.Água Da Vida
Ig.Batista do Povo
Ig.Batista Ren. do Calvário
Ig. Batista Aliança
Ig.Batista Betel
Ig.Batista Nacional
Ig.Batista Nacional
Ig.Batista Renov. Mt.Gerizim
Ig. Evangélica Batista Betel
João Batista Barbosa
Luíz Carlos
Não identificado
Igreja Bat. Nac. Jd. Nações
TOTAL

CBN-RS
Osório
Sant.do Livramento
Entre Ijuís
Porto Alegre
Osório
Caxias do Sul
Garibaldi
CBN-SC
Concórdia
Concordia
Rio do Sul
Florianópolis
Florianópolis
São Franc.do Sul
São Franc.do Sul
CBN-SE
Tobias Barreto

CBN-SP
Pres. Wenceslau
Rio Claro
Santo Amaro
São Paulo
São J.dos Campos
Bebedouro
São Paulo
Mirandópolis
São Paulo
Cruzeiro
Tabatinga
São Paulo
São J.do Rio Preto
Sorocaba
Diadema

NÃO IDENTIFICADOS
Igreja Bat Canaã
Depósito Postal
Simonal
Depósito Postal
O Mesmo Dep>Dinh>Postal Rio De Janeiro-RJ
42805201787
Rio De Janeiro-RJ
27289693000130
Rio De Janeiro-RJ
Dep.Dinh.Postal-3076060

VALOR (R$)

952,00
158,00
1.337,50
70,00
268,00
400,00
450,00
70,00
30,00
40,00
1.328,00
210,00
80,00
1.105,00
3.001,00
2.100,00
152,00
23,00
6.671,00
150,00
150,00

120,00
831,91
100,00
2.501,00
1.200,00
230,00
372,87
647,65
600,00
2.906,76
600,00
989,00
804,00
325,00
300,00
500,00
13.028,19

96,60
350,00
260,00
200,00
1.000,00
153,00

IGREJA / OFERTANTE

CIDADE

VALOR (R$)

Dep.Dinh.Postal-3076060
Primeira Igreja Batista
Deposito Chq.Bp 2107060
Roberto Bezerra Guabiraba
Doc-Cred.Autom 0003598
Depos. C/C Bdn 1088592
Igreja Batista Betel Chale
Dep.Dinh.Bco.Postal
Igreja Bat Canaã
Dep. Dinh. Bco Postal
Igreja Batista Filadelfia
Dep. Dinh. Bco Postal
Igreja Batista Nacional
Deps. Bco Postal 1478061
Cristina
Ix Julho-Urb.Rp Ag.Tom.
Dep. Dinh. Postal 2149062
IB
Depos.C/C Bdn 2795968
Igreja Batista Betel Chale
Dep.Dinh.Bco.Postal
Igreja Bat Canaã
Dep. Dinh. Bco Postal
Waldemar M.Da Silva
Dep.Dinh.Postal 2149062
Dep. Bco Postal
Depos.C/C Bdn 1088165-Cetrami
Igreja Batista Betel Chale
Dep.Dinh.Bco.Postal
Tele Deposito
Concórdia-SC
Igreja Bat Canaã
Dep. Dinh. Bco Postal
Deposito Din-Cb 2149062
Igreja Batista Calvario
Deposito Din-Cb 0218062
Igreja Bat Canaã
Dep. Dinh. Bco Postal
Igreja Batista Calvario
Deposito Din-Cb 0218062
Gilmar Duarte
Passo Fundo - RS
Depos.C/C Bdn 7356006
Depos. C/C Bdn 7411268
Igreja Bat Canaã
Dep. Dinh. Bco Postal
Ig Batista Monte Hermon
Transf. Ag.Dinh. 1020679
Daniel Leonardo
Igreja Batista Calvario
Deposito Din-Cb 0218062
Depos. C/C Bdn
31088529
Deposito Din - Cb 0218060
Igreja Batista Nacional- Cb
Depósito Din - Cb 1478063
Igreja Batista Calvario
Deposito Din-Cb 0218062
Depos. C/C Bdn 9195375
Ag. Tom
Depos. C/C Bdn 7356573
Ag. Tom
Igreja Bat Canaã
Dep. Dinh. Bco Postal
Dep.Transf.Ag 1043797
Ag. Tom
Doc-Cred.Autom. 0000013
Doc-Cred.Autom. 0000013
Doc-Cred.Autom. 0000013
Pr Jackson Ag. Tom
Posito Din - Cb 0597060
Igreja Batista Calvario
Deposito Din-Cb 0218062
Daniel Leonardo
Dep.C/C BDN 1087454
O mesmo - Alecrim – Natal
Natal - RN
IG. Batista Nacional S. GOTARDO
Din-CB 1466061
A.TOM. IBN JARDIM
Igr. Batista Lírio dos Vales
Cerd. autom 0115155
Igr. Bat. Canaã
Dep. Dinh. Bco Postal
Dep.Transferencia AG. 4000665
Depósito dinh - CB 1566064
Igr. Batista
1566064 AG. TOM.
Pr. Roberto Carlos
DIN CB 1566064

204,00
260,00
214,00
18,00
27,55
72,00
260,00
42,50
768,00
500,00
10,00
115,00
77,00
100,00
500,00
500,00
20,00
90,50
60,00
88,60
500,00
100,00
86,25
100,00
10,00
75,00
167,00
113,00
40,00
72,00
60,00
100,00
10,00
100,00
82,80
150,00
100,00
10,00
45,00
78,20
300,00
121,54
121,54
121,54
50,00
100,00
60,00
25,00
3,00
150,00
115,00
115,87
88,00
45,00
232,15
300,00
300,00

IGREJA / OFERTANTE

Igr. Bat. Calvário
Igr. Bat. Filadélfia
Jami (não identificado)
Jamim (não identificado)
Mafra
Igr. Batisat Nacional/CB
Missão - Din CB
Igr. Filadélfia /CB
Igr. Batista Betel /CB
Igr. Batista Renovada /CB
Depos. C/C BDN 1087417
WEST SHOPP C. GDE
Igr. Batista Ebenézer
DEPOS. C/C BDN 1087417
Igr. Batista Nacional Itaberai
Igr. Batista Canaã
Igr. Batista Nacional
Igr. Batista Nacional
MBN CPO VDE MT MISSÕES
Igr. Batista Calvário
Dep.DIN-CB 2149062 IBN
Dep. DIN-CB 2149062 IBN
Dep. C/C BDN 0968818
IBN 2 Depósitos
Dep.dinh BCO postal O mesmo
Dep. C/C BDN Cetrami
Igr. Batista Vida
Igr. Batista Nacional
Igr. Batista Calvário
05956750000155
Anita Graziela F. Ferreira
Igr. Batista Nacional
Depos.C/C BDN 9573196
324263088
JAMI-JUNTA DE MISSÕES
Igr. Batista DIN-CB
Igr. Batista Shekinah
Igr. Batista Monte Sinai
Igr. Batista
Fernando
Igr. Bat. Redenção
TOTAL

CIDADE

VALOR (R$)

DIN-CB 0218062

100,00
976,25
200,00
230,00
234,00
300,00
166,00
258,45
154,00
392,00
20,00
Rio de Janeiro-RJ-RJ
310,00
Din. Postal 2523067
233,00
45,00
85,00
Dep. Dinh. Bco Postal
74,70
1.000,00
350,00
MT
305,00
DEPOSITO DIN-CB 0218062100,00
150,00
500,00
235,00
650,00
230,00
45,00
Cred.Autom 0850750
2693,44
103,60
Dep.DIN-CB 0218062
100,00
1.240,00
300,00
236,45
170,00
Dep.p/outra AG. 1213797 100,00
Não identificado
34,13
270,00
102,00
110,00
20,00
50,00
123,69
23.231,35
Recife-PE
DEP. CB

PROJETO ADOÇÃO

TOT
AL GER
AL
TOTAL
GERAL

222.854,43

Caso seu depósito não tenha sido identificado, entre em contato com nosso escritório.

PAR
ARAA CONTRIBUIR
JAMI

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 2465-1
CONTA CORRENTE C 3523-8
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CINCO MIL IGREJAS BA
TIST
AS NA
CIONAIS A
TÉ 2010
BATIST
TISTAS
NACIONAIS
ATÉ
Esta visão não pode ser apagada da nossa
mente, mas alimentada diariamente no nosso
espírito e defendida valentemente contra as
forças malignas e por que não, as contrárias
daqueles que se curvam e dão as costas a
projetos desafiadores como esse.

Cinco mil igrejas até 2010 é um projeto
possível e até fácil de concretizar-se desde que
haja união e cooperação por parte das igrejas e
pastores. Dizem os missiólogos que uma forma
das igrejas crescerem é plantando outras
igrejas. Com certeza a CBN crescerá e se

NORDESTE EM AÇÃO
É tempo de darmos as mãos e atendermos o
apelo dos campos mais necessitados do nosso
Brasil, que precisa ser evangelizado. É tempo de
passarmos (à Macedônia) ao Nordeste, região
em que a porcentagem de evangélicos é a menor
do Brasil e as dificuldades são maiores em termos
de obreiros e recursos financeiros.
A CBN, através da SENAM, já deu início às
ações do projeto missionário investindo,
sobretudo, na formação de obreiros. Jesus disse:
“Rogai ao Senhor da Seara para que envie
obreiros para sua seara”. Jesus não disse para
pedirmos dinheiro, mas obreiros. Cremos da
seguinte forma: à medida em que forem surgindo
os obreiros, os recursos aparecerão, pois Deus,
o Senhor da seara, é o provedor de sua obra.

Já temos alguns convênios encaminhados.
Temos certeza de que Deus já está tocando no
coração dos irmãos e de seus pastores, dos
empresários, aposentados bem remunerados,
que se tornarão mantenedores compromissados
com o reino de Deus, respondendo positivamente o apelo divino ao seu coração.
Sua proposta de convênio ou sua oferta
especial pode ser comunicada no endereço da
SENAM em Brasília, DF. O convênio será enviado
diretamente para a conta do obreiro no campo, a
qual lhe será comunicada.
A oferta especial poderá ser depositada na conta
corrente da SENAM.
Faça isso já, para a glória de Deus!

SENAM - Secretaria Nacional de Missão
SDS Ed. Venâncio Júnior, Bloco M, Entrada 14, Brasília - DF / 70394-900
Telefone: (61) 3321-8557 / E-mail: senam@cbn.org.br
CBN/SENAM - Banco Bradesco, Agência 0606-8 - Nº Conta 111.611-8

fortalecerá à medida que aumentar o número
de suas igrejas filiadas e cooperantes.
Em um dos edifícios em Belo Horizonte, MG,
avista-se um grande mural da figura de
Tiradentes e um pensamento seu escrito logo
abaixo, dizendo: “Se todos quisessem,
poderíamos fazer no Brasil uma grande nação”.
Parafraseando Tiradentes, gostaria de
acrescentar mais uma palavra ao seu
pensamento e lançar um desafio a todos os
Batistas Nacionais: “Se todos quisessem,
poderíamos fazer no Brasil uma grande nação
evangélica”.
Tiradentes deu a vida por um ideal e é
referencial para todos os desbravadores da nossa
nação, entretanto, somos estimulados por Deus
que se encarnou vivendo no nosso meio, doando
a sua vida a nós. E ainda nos escolheu e nos
nomeou para pregar o seu Evangelho ensinando, discipulando, batizando, curando,
libertando; buscando os perdidos e colocandoos no caminho que nos leva até Ele. “Se todos
quisessem...” não, irmãos e colegas de
ministério, a ordem é FAZER: “Fazei discípulos
de todas as nações...” É bem verdade que não
estamos sós (apenas CBN) nessa jornada, mas
a nossa parte deve ser feita e por várias razões:

P r. Moacyr TT.. de
Paula
Secretário Nacional Senam

- temos uma mensagem séria e verdadeira;
- somos respeitados pela sociedade em geral e
demais denominações;
- temos história que nos torna confiáveis na
nossa maneira de ser e fazer;
- somos, por tradição, de uma visão missionária
muito grande;
- somos renovados, o que nos fortalece mais
ainda, pois pregamos as Boas Novas no poder e
na unção do Espírito Santo.
Tudo isso nos torna confortáveis e confiantes
pelo povo que somos: BATISTAS NACIONAIS. Não
se turbe, meu irmão, se sua bandeira de
renovação está arriada, é tempo de RENOVAR A
RENOVAÇÃO e partir para a luta.
Confiemos nossa vida ao Espírito Santo que
nos ilumina, nos encoraja, nos fortalece a cada
dia e certamente venceremos. Amém.

VIAGEM MISSIONÁRIA
Jornadas TTeológicas
eológicas

O Pr. Gérson continua ativo no ministério e, como sempre, um
referencial de conduta e visão missionária para todos nós. Pastoreia a
Igreja Batista Betel, que conta hoje com 34 congregações espalhadas
na Capital e cidades próximas, várias já em condições de emancipação.

Com sucesso foi realizado o 1º Módulo da Jornada Teológica em
Natal, RN, e também em Fortaleza, CE.
Primeira turma
da Jornada Teológica RN e PB
Presença de 23
alunos.

Aracajú - SE
Primeira turma da Jornada
Teológica CE. Presença de 34
alunos da capital e interior.

Pr. Moacyr à direita e Pr. Gérson
Vilas Boas, ex- Secretário Geral
da CBN por mais de 10 anos a
partir de 1982

Em Aracajú, SE, reuniram-se as igrejas de Alagoas e Sergipe para a
realização da XIV Assembléia Convencional. O orador oficial foi o Pr.
Antônio Herivando, presidente da CBN-PE, que trouxe mensagens
poderosas de quebrantamento e avivamento. A maioria das igrejas estava
presente e tudo transcorreu num clima de harmonia e ativa participação
dos mensageiros presentes.

Momento de descontração e
Oração de posse
almoço na cantina da Igreja
Batista Nacional, pastoreada da Diretoria eleita
e demais cargos
pelo Pr. Isaías, Secretário
para o exercício
Executivo da CBN-CE, onde foi
de 2006/2007,
realizada a Jornada Teológica.
feita pelo
Secretário
O próximo módulo está marcado para os dias 11 a
Nacional de
15 de julho. Para completar a Jornada Teológica, o
Missão, Pr. Moacyr T. de Paula. Foi reeleito presidente o Pr. Jairo da Silva
aluno precisa participar de 5 módulos de duas matérias
Oliveira e continua na Secr.Executiva o Pr. Jorge Luis Borges Menezes.
cada um, mais trabalhos de pesquisa .

Ao lado do templo, ora em atividade, vê-se o antigo prédio onde
funciona hoje o Seminário Superior de Teologia e Missões, mais uma
iniciativa do Pr. Gérson, que usa uma metodologia prática e
revolucionária, tendo aulas somente às segundas feiras, e que já formou
mais de 300 alunos de nossa e de outras denominações nos Cursos
Médio e Bacharel em Teologia.
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FIDELID
ADE UM PRINCÍPIO A SE DESCOBRIR
FIDELIDADE

Pr. Euler Oliveira
Lousada
3º Secretário da CBN

Fidelidade é um atributo próprio de Deus,
mas que precisa ser “implantado” no ser
humano. Precisamos então, tentar compreender
seu significado:
a) Do latim fidelitate 1; 1. Qualidade de fiel;
lealdade. 2. Constância, firmeza, nas afeições,
nos sentimentos; perseverança. 3. Observância
rigorosa da verdade; exatidão.
b) Fide - do latim fides, ei. Elemento de
Composição2 1.= ‘fé’, ‘fidelidade’
c) Fidelidade: – incorruptibilidade, sinceridade,
confiabilidade, cumprimento das promessas e
votos feitos e lealdade sincera3.
Se pensarmos em corrupção como algo
adulterado, depravado, alterado, devemos
considerar o homem pós-pecado, ou seja, que
toda a natureza do homem foi depravada ou
alterada. Precisamos, portanto do Espírito Santo
para “implantar” em nós a fidelidade, ou seja, o
ser digno de confiança, confiável. Isto implica
em dizer que de nós mesmos não conseguimos
SER fiéis; podemos até agir fielmente, mas o ser
fiéis é mais profundo.
Como quase sempre pensamos de modo
fragmentado, cobramos fidelidade em algumas
coisas olvidando outras. Exigir por um lado e
olvidar o outro é confirmar o quanto o pecado
nos degenerou, dificultando-nos o agir e o
pensar de forma fidedigna.
Para começar, a fidelidade verdadeira não
depende de leis ou imposições. Só há
legitimidade se não houver coação. Não se é
digno de confiança por fazer o que a lei determina;
torna-se digno de confiança porque,
transcendendo a depravação ocasionada pelo
pecado, decide-se sê-lo. De outro modo é
legalismo. Ser denota existência REAL.
Em Lc 17.10 Jesus fala que se fizermos
somente o que for mandado somos inúteis.
Então, se é útil quando internalizamos de tal
forma que não fazemos por que se manda, mas
porque já somos a “encarnação” da ordem. Faz
parte de nossa essência. Aliás, é preciso
considerar que Cristo veio para nos fazer
transcender a lei. Israel não conseguiu mudar
sua essência com a prática da lei; tornaram
hipócritas, injustos, cobrando sem ser.
O embate de Jesus com os fariseus mostra a
farsa que eles viviam. Gosto de refletir sobre Jesus

olhando os ofertantes na sinagoga. Ele não
reprovou a entrega da oferta, mas o modo legalista
e sem amor como faziam. O legalismo delimita,
aprisiona, não deixa transcender para o ser útil.
Faz-se o que está determinado e amém. O
problema é que isto não produz crescimento,
simplesmente mantém as coisas do jeito que
são.
Sendo assim, fidelidade é alcançar uma
atitude holística, integral, uma ação em todas as
áreas da vida: ser fiel na entrega do plano
cooperativo, no dízimo que devo entregar à igreja,
na participação, na comunhão, no
relacionamento familiar e conjugal, no respeito
mútuo, na mordomia. Se sou fiel, nada vai me
fazer deixar de sê-lo, ainda que encontre coisas
com as quais não concordo, não sou fiel à
norma, mas ao princípio, como lei de Deus no
coração (Jr 30.31).
O Ser aqui está se falando desta nova vida de
Deus em nós, que me faz transcender da
corrupção. Aliás diga-se de passagem, quando
dependo de algo para fazer, pinta uma pequena
corrupção em nossas ações, estamos agindo com
as mesmas armas que condenamos em nossa
política brasileira atual. Deus deseja que não
dependamos mais de leis (de fora para dentro),
mas que vivamos com maturidade sem que seja
preciso falar o que fazer (de dentro para fora),
segundo a nova vida de Cristo que leva a cumprir
a vontade de Deus. É praticar algo não porque
“tem que ser feito”, mas porque é próprio da
pessoa fazer. Quando há este tipo de ação, podese dizer que se é fiel, ou seja, da origem, semente,
daquele que nos criou. Só assim posso dizer
que “sou liberto”. Se há dependência de lei, se
precisa-se de algo para levar à prática, sou escravo.
Transcender a isto é ter a vida no Espírito
implantada em nós (imanência), que me faz
um agente da graça de Deus na terra.
Quando o Salmista diz: “escondi a tua Palavra
no meu coração para não pecar contra ti”, estava
pregando, talvez até inconscientemente, o
princípio da autonomia, ou seja, internalizo para
que a minha prática não seja algo de fora para
dentro (legalismo) sim, de dentro para fora.
Internalizar significa configurar-se aos padrões
bíblicos para que as atitudes mudem e se possa
agir sem mais precisar coação. A essência de
SER fiel é a capacidade de agir sem a necessidade
de leis, a não a Nova Aliança de Deus em nossos
corações. E não podemos esquecer que se Jesus
fosse depender da ação dos outros para trazer a
manifestação da graça de Deus a nós, estaríamos
até hoje sem ela, mesmo porque Ele morreu por
nós quando ainda éramos pecadores (Rm 5.4),
ou seja, sem resposta nenhuma à sua ação. Isto
mostra que a motivação para ação de Cristo era o
afeto e o respeito à vontade de Deus.

Neste ponto, será que somos fiéis? Se
precisamos de leis para que cooperemos, somos
fiéis? É claro que estamos pensando na fidelidade
à nova vida de Cristo em nós. Nossa motivação
para com a vontade de Deus, seja em nossa vida
individual, familiar, profissional, eclesial,
convencional deve ser regida pelo afeto e respeito
à vontade de Deus.
O que me incomoda ainda em nossa vida é
necessidade que temos de coação, ou de seguir
determinadas leis (externas). E o problema é
que a coação não possibilita a utilização do
raciocínio: faço porque está escrito, sem pensar
na transcendência ou no espírito da Lei. O
resultado prático ou o efeito da lei no AT foi
mostrar o quanto o homem era mau. Vivemos
na nova aliança, que tem como princípio a
“aplicação” da vida de Deus no homem (gerado
em Adão) para que cresça segundo o padrão do
novo homem (gerado em Jesus). Não podemos
esquecer que “culto racional” (Rm 12.2) é
praticar as “coisas” para Deus com
entendimento, com compreensão, ou seja,
utilizar o raciocínio com liberdade para agir. A
liberdade que falamos é aquela que é produto
dos mandamentos de Deus internalizados no
homem que os externaliza sem coação, mas por
amor.
Quando se pensou em fazer leis que nos
tornassem fiéis à CBN, o intuito era que
deixássemos de ser infiéis. Ora, é preciso
compreender que tais leis existem para nos
mostrar no que precisamos mudar. Este é o
“espírito da lei”. E se faço porque está escrito,
não estou necessariamente fazendo o que quero.
Volto a repetir a fidelidade busca o respeito mútuo.
O trabalho da CBN deveria ser de conscientização
dia a dia a fim de não ser necessária a coação,
antes a cooperação, que segundo Taille rege-se
pela reciprocidade.
Veja o que diz Yves De La Taille4 sobre a prática
por coação:
Agora se deixo de roubar por medo da prisão,
estou seguindo um interesse pessoal, um puro
afeto, e minha conduta, embora correta na
prática, não poderá ser considerada moral. Se
faço o bem a alguém de quem eu goste, também
não haverá muito valor moral neste ato pois
ainda estou agindo na dependência de um
sentimento pessoal, e nada garante que agiria
assim perante um estranho (1992:65).
É por isso que Jesus disse que deveríamos
amar nossos inimigos, porque só assim
estaríamos realmente demonstrando amor.
Fidelidade então e muitas outras virtudes a serem
desenvolvidas por nós não deve estar presa a
pressuposto algum, a não ser a ação
transformadora do Espírito Santo nos
configurando segundo o modelo, Jesus Cristo,

conhecido segundo os padrões bíblicos, pela
nossa leitura e meditação na Palavra, que
segundo o apóstolo Paulo deve ser regida pela
liberdade em Cristo, de pessoas libertas, mas no
compromisso de servos de Deus, buscando
nosso fruto para a Santificação e por fim a vida
eterna (parafraseado de Rm 6.17).
Sobre a cooperação, como resultado de quem
é fiel, ela busca a construção de uma ação baseada
no princípio do respeito mútuo e do amor. No
entanto, se é por coação ela escraviza a ação, e já
não estamos demonstrando que estamos
crescendo em maturidade (Ef 4.13-16).
Todo esta argumentação é para repensar o
princípio chamado fidelidade, um atributo de
Deus. Ensinamos muitas vezes (e deveríamos
nos educar, mudar nosso comportamento), de
que Deus repreendeu Israel porque louvava de
boca, mas o coração estava longe dele. Fazer ou
cobrar porque está na lei, é infringir a graça, não
que a graça seja anarquista, pois ela é libertadora
não libertina. Praticamos os mandamentos não
pela lei em si, mas por que fomos transformados
segundo o padrão da graça, e temos a vida da
graça.
Pensando de uma forma integral, SER
fiel é também ter prazer de estar nos eventos da
CBN; é cooperar financeiramente; é expandir o
reino de Deus a partir da bandeira Batista
Nacional; é ter respeito mútuo; é expressar a
comunhão e a unidade; é buscar o crescimento
mútuo; é a compreensão do outro; é olhar
holisticamente (o todo da CBN), isto é, a
Ormiban , departamentos, Jami, Lerban, etc... É
preciso entender que não há diferença entre ser
infiel no cumprimento com o Plano Cooperativo
e ser infiel com as mensalidades da nossa
Ormiban, ou da Juban, Mulheres em Ação ou
qualquer outro trabalho convencional.
Em suma, o fruto do Espírito Santo é
muito mais do que fazer. E mesmo a busca do
ser requer fidelidade, ou seja, aceitar o caráter de
Deus como único modelo para a vida. É
necessário, urgentemente, deixarmos de ter uma
visão míope, a fim de estarmos prontos a enxergar
todas as nuanças de nossa vida, promulgando a
lei de Deus em nossos corações.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda,
Dicionário Aurélio Eletrônico Século XXI, s/e,
Editora Nova Fronteira, 1999
2
ibdem
3
CHAMPLIN, R.N. e BENTES J.M., Enciclopédia de
Bíblia Teologia e Filosofia, 3ª ed, Editora Candeia,
São Paulo, SP, 1995, Vl 2 pg 725
4
TAILLE, Yves de La, OLIVEIRA, Marta Kohl,
DANTAS Heloysa, Piaget, Vygotsky e Wallon,
Teorias Psicogenéticas em Discussão, 17ª ed,
Summus Editorial, São Paulo, SP, 1992
1

CBN - Convenção Batista Nacional - Janeiro/Fevereiro - 2006

10
IGREJA BA
TIST
A NACIONAL
BATIST
TISTA
Gurupi - TO
A Convenção Batista Nacional de
Tocantins, a Igreja Batista Ebenézer de
Formoso do Araguaia -TO, a Igreja
Batista Smirna de Conceição do
Araguaia-PA, o Ministério Koinonia de
Palmas-TO, inauguraram no dia 7 de
janeiro, na rua 08, nº 987, centro, mais
uma Igreja Batista Nacional.
Contando também com o apoio
do pastor José Carlos da Silva da
Primeira Igreja Batista de
Brasília, que tem se empenhado
e colaborou incisivamente com a
abertura desta nova igreja.
Gurupi é hoje a terceira maior
cidade do Estado do Tocantins,
contando com aproximadamente
90.000 mil habitantes, grandes
faculdades e um comércio forte.

IGREJA BA
TIST
A SHEKINAH
BATIST
TISTA
Vale do Jequitinhonha - MG
Nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de Outubro
a Igreja Batista Shekinah em Virgem da Lapa
inaugurou seu templo com muita unção e
alegria.
Foram 3 dias de um mover do Espírito
Santo, uma grande festa. Além dos preletores,
Pr. Helder Machado, ex-secretário de missões
da CBN-MG e Pr. Cláudio
Giomar de Lima, Secretário
Geral de Administração da
CBN-MG, diversos pastores da
região e de diversas igrejas
estiveram presentes, exemplo do Pr. Antônio Carlos da
Assembléia de Deus e suas
ovelhas; pastores de igrejas

Durante as comemorações,
desceram às águas 10 irmãos.

batistas, pentecostal, além de
autoridades municipais, merecendo
destaque ao senhor prefeito Averaldo
Martins.
No encerramento das comemorações, o Pr. Cláudio Giomar, trouxe uma
palavra sobre “quebra de princípio e suas
conseqüências” o que se viu por toda a
igreja, perdão, reconciliação, cura interior
e muitas lágrimas.
Miss. Luiz Novais Sant Ana

CONVENÇÃO BA
TIST
A NACIONAL - MINAS GERAIS
BATIST
TISTA
Seccional Norte de Minas
Atendendo a nova estratégia de
plantação de igrejas, as igrejas batistas
nacionais: Rocha Eterna em Santo
Antônio, Nova Vida em Francisco
Dumont, Central em Bocaiúva e Nova
Vida em Bocaiúva, formaram abençoada
parceria para a plantação de uma nova
Igreja Batista Nacional na cidade de
Engenheiro Navarro.
Momento no qual o Secretário
Executivo Adjunto ora a Deus
empossando o casal de missionários,
Pedro e Silma.
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ESCORREGÃO EM FFALSO
ALSO
Conta-se que, certo homem serviu o rei por
mais de trinta anos consecutivos, porém a inveja e
ciúme dos demais criados do palácio (o rei
constantemente recebia notícias denegrindo a
reputação ilibada do criado fiel) o fez ser julgado e
condenado à pena capital.
A morte era estranha, o mártir era jogado dentro
de um cercado cheio de cães vorazes que devoravam
rapidamente os condenados.
O fiel servo fez o seu último pedido ao rei:
deixá-lo viver por mais dez dias, para colocar seus
negócios e a família em ordem. O rei deu o
beneplácito.
O servo foi diretamente para a casa do tratador
dos cães vorazes, e pagou uma quantia em moedas
para deixá-lo ajudar tratar dos cachorros e após
alguns dias os cães já se alimentavam nas mãos do
servo fiel.
No dia certo e hora marcada, o servo fiel
compareceu para ser executado. Foi lançado dentro
do cercado dos cães vorazes, na presença de todos
os moradores do reinado.
Mas o espanto foi geral! Os cães vieram lamber
as mãos do servo fiel e brincar com o mesmo.
Aquilo nunca havia acontecido na corte!
O rei apavorado, perguntou: “O que é isso?” E
o servo respondeu de dentro do cercado em alta
vós: “Eu servi a vossa alteza por mais de trinta
anos e o senhor condenou-me à morte. E esses
cães vorazes... eu alimentei-os por apenas nove
dias e eles pouparam a minha vida”.
Quero trazer à memória, devido o acima
epigrafado, a entrada de Jesus Cristo na cidade
Jerusalém, quando todos aclamavam: “Hosana,
bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana
nas alturas”. (Mc 11.10, 11). Esse efetivo de pessoas
foram curadas, restauradas, libertas, alimentadas,
algumas ressuscitadas, maravilharam com os

imensuráveis prodígios de Jesus. Porém, esse
mesmo contingente de ingratos, gritaram:
“Crucifica-o, crucifica-o” (Mc 15.13).
O homem natural apressa mais em retribuir
um dano do que um benefício. Porque a gratidão é
um peso e a vingança um prazer. Já falava Napoleão
“Muitos calçam as mãos de ferro em luvas de
veludo”. Quem nunca foi ferido zomba das
cicatrizes alheias.
Nicolau Maquiavel talvez por conhecer os
homens, principalmente, os que vivem no livre
arbítrio adâmico (caído), falou: “O homem que
tentar ser bom a vida toda está fadado à ruína entre
os inúmeros outros que não são bons”. Nós
cristãos, que conhecemos o homem do bem (que
vive no livre arbítrio Messiânico), proferimos Lucas
6.35 “Continue praticando boas obras em toda a
sua vida e você receberá um grande galardão”.
Voltaire proferiu: “Senhor proteja-me dos meus
amigos que dos meus inimigos cuido eu”. Zacarias
diz: “Senhor, livra-nos dos inimigos e das mãos de
todos os que nos odeiam” (Lc 1.71). “É o Senhor
Deus que coloca os inimigos debaixo dos escabelos
de seus pés” (At 2.35).
A fraude é uma arte que a civilização perdida
usa como arma potente para obter poder. A mentira
e o engano é que distingue o homem caído do
homem salvo (Jo 8.44). Toda base construída com
mentira cai em ruínas.
Lincoln disse: “você destrói um inimigo quando
faz dele um amigo”. A bíblia diz: “Você destrói as
trevas de um inimigo quando você o ganha para
Jesus. Assim sendo, ele não só será seu amigo,
como também, seu irmão em Cristo.
O evangélico é facilitador da luz de Cristo brilhar
nas trevas desse mundo. Quando negligenciamos
esse sacerdócio, negamos a fé e temos que suportar
a consciência pesada pois, eclipsamos a notoriedade

UEMBN
1ª IGREJA BA
TIST
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BATIST
TISTA
RENOVAD
ADA
São Bernardo do Campo - SP
Foi realizado no dia 20 de
Dezembro de 2005, o primeiro
culto especial da União
Masculina da Igreja, onde
sentimos o fluir do Espírito
Santo.
Ainda foi realizado o batismo
de novos irmãos. O Pr. Maurício
Abreu, presidente da CBN-SP,
realizou o batismo que aconteceu em sua igreja
em Paulicéia.
Estavam presentes também o Pr. Aparecido
de Serraria Diadema, Pr. Luedi e Pr. Sandoval,
professor do STBN.
Louvamos a Deus pelas bênçãos
derramadas!
Pr. Raimundo Teotônio

de Jesus em nossas vidas.
Nosso cartão de visitas não é aparência, mas a
eficiência e honestidade de servir o próximo,
aproximar de Deus.
Somos semeadores da esperança e amor de
Jesus Cristo no ser humano. Que não venhamos
nos curvar devido ao sobrepeso da consciência do
dever não cumprido, isso é um escorregão em
falso.
Muitos estão em busca de Deus por medo. O
caminho para encontrar Deus é o amor. O
relacionamento entre o homem e Deus não pode
ser de escravo e senhor, mas, sim de Pai e filho.
Os condôminos das trevas vozeam: “Argumentar
em ouvidos surdos é cavar o próprio túmulo, pois
nem a eloqüência de Sócrates salva a situação, é
melhor evitá-los”. Esses condôminos das trevas
são tão subjetivos que nada realmente os interessa,
a não ser eles mesmos. Isso me traz à memória,
Nietzsch com a figura de Zaratustra, quando falou
para o velho sábio sobre a morte de Deus e que
cada homem agora é um deus. O homem sem
Deus sempre teve vontade de dominar, e para isso,

P r. W
ellington Coelho
Wellington
3º Vice-Presidente CBN,
presidente CBN-GO, pastor
da Igreja Batista Nova
Salém - Goiânia - GO

tentam anular Deus.
O cristão, jamais pode pensar assim, pois
sabemos que o príncipe desse mundo não só cegou
como ensurdeceu essa geração. Porém, com
argumentações bíblicas na unção do Espírito Santo,
testemunhos com muita persistência e insistência
sem desistência, estaremos mostrando o caminho
do céu a esses cegos e surdos espirituais.
Concluindo essa acanhada, pálida e ínfima
crônica trago à memória que, o cristão não trabalha
para Deus, mas Deus é que trabalha em nossas
vidas.
Deixa Deus trabalhar em sua paciência e você
saberá trabalhar com os perdidos.
Sola Fide. Sola Gratia. Sola Scriptura.
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INSCRIÇÕES
Até 30 de Junho: R$ 50,00
Após esta data: R$ 60,00
Incluso: participação no congresso e material
PA C O T E
L!
E SP E C IA

Até 30 de Junho: R$ 70,00
Após esta data: R$ 80,00
Incluso: participação no congresso, material, e
convite para o jantar de encerramento no Mar
Hotel.

Inscrição do Casal: a esposa terá desconto de R$
25,00
Aos não inscritos, será cobrada uma taxa de
R$ 15,00 para participação em cada reunião.

AGÊNCIA DE TURISMO
Tifany Turismo - Pr. Disney Macedo
Fones (47) 3382-4624 e 8803-3375
E-mail: disneyhilda@yahoo.com.br
A Tiffany estará fazendo as reservas no Mar Hotel e os
pacotes aéreos. As reservas nos demais hotéis devem ser
feitas diretamente com os hotéis.
Não nos responsabilizamos por reservas e/ou
pagamentos com a rede hoteleira.

LOCAL DO CONGRESSO
Mar Hotel - 5 * (Local do Congresso)
Indiviual: R$ 176,00
Duplo: R$ 93,50 / Triplo: R$ 84,50 (por pessoa)
Crianças até 8 anos não pagam, desde que fiquem no
apartamento dos pais.
Reservas com a Tifany Turismo

COMO SE INSCREVER
Depósito no Banco Bradesco, C/C 156.302-5,
Agência 0606-8 em nome de Ormiban. Envie o
comprovante de depósito com os dados completos
(ficha de inscrição) para o escritório da Ormiban.

OUTROS HOTÉIS
Mar Olinda Inn (Em frente ao Mar Hotel)
Indiviual: R$ 105,00
Duplo: R$ 52,50 / Triplo: R$ 43,50
Reservas. Fones: 81-33255200
E-mail: marolinda@marolinda.com.br
Nuovo Hotel Coqueiro - Muito simples (aprox. 300
metros do local do congresso)
Indiviual: R$ 64,00 / Duplo: R$ 37,00
Reservas. Fones: 81-33265881
E-mail: francesco_appio@yahoo.com.br
Aquamar Praia Hotel - Muito Simples (aprox. 500
metros do local do congresso)
Indiviual: R$ 74,00 /Duplo: R$ 43,50 /Triplo: R$ 36,50
Reservas. Fones: 81-3325-4604
E-mail: aquamar@aquamarhotel.com.br
Canarius Palace Hotel - 3 * (aprox. 450 metros do
local do congresso)
Indiviual: R$ 119,00 /Duplo: R$ 66,00 /Triplo: R$ 55,00
Reservas. Fones: 81- 34651532
E-mail: reservashotelcanarius.com.br
Nota: Preços fornecidos por pessoa. Nestas tarifas estão
inclusas as taxas de serviço e café da manhã. Em Recife é
cobrada uma taxa de turismo no valor de R$ 1,50 por cada
dia de hospedagem.

