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editorial Dorval Fagundes Furtado Jr.

A semeadura
no coração

A parábola do semeador é uma das
mais interessantes narrativas dos
evangelhos. Jesus veio para contra-
riar muitos princípios humanos, e
um deles é o da revolução popular.
Marx, Engels, Che Guevara e outros
revolucionários modernos têm
ensinado que a luta armada é o
único caminho para a justiça e a
liberdade social. Entretanto, a
parábola do semeador revela que o
reino de Deus não pode vencer pela
força das armas, mas pela intro-
dução de uma nova vida no coração
do pecador. Trocar um sistema de
governo não vai afetar, neces-
sariamente, a estrutura do coração
humano. A corrupção continuará,
independente do governo social. A
Palavra de Deus é a semente, e o
solo é o coração. De acordo com a

“E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis
que o semeador saiu a semear.” Mateus 13:3 (Almeida,
Revista e Corrigida, 1995).

parábola, a mesma semente caiu em
quatro tipos de solo. A proposta do
artigo de capa é ajudá-lo(a) a
identificar a qual dos quatro tipos
pertence o solo do seu coração.
Aprecie!
A fome tem sido, para muitos, um
sinal de luta, privação e restrição.
Para os obesos em processo de
reeducação alimentar, sua chegada
significa o começo de uma batalha,
travada várias vezes ao dia.
Felizmente, a natureza nos fornece
paliativos saudáveis e que podem se
mostrar grandes aliados na guerra

contra a compulsão alimentar e o
ganho de peso. A pipoca é um deles.
Um snack muito popular, que
esconde segredos incríveis, auxiliar
no controle dos picos de fome. Não
deixe de ler!
Esta edição traz também dezenas de
notícias de várias associações,
atualizações da coluna social e
relatórios do Departamento de
Colportagem das Uniões Norte e
Sul-Brasileiras.

Boa leitura!
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autoexame Daniel S. F. Boarim

O evangelho
salvador, as boas-

novas mais impac-
tantes de todos os
tempos, de que há
solução, um sentido
melhor e superior para

a existência. Todos
precisamos

desesperadamente
dessa
mensagem,
desse remédio.

Ele contém a
resposta para as

desventuras e os
desvarios humanos. E o

mais intrigante é que, embora a
humanidade careça do evangelho,
só uma minoria o recebe com total
despojamento, desfrutando a paz, a
alegria e a vitalidade que dele
provêm.

A cura rejeitada
Vamos tentar entender esse para-
doxo. Estamos doentes, precisamos
da cura, a cura existe e muitos de
nós a desprezamos. Mas Jesus já
havia previsto essa estranha
maneira, ingrata maneira, de
lidarmos com Suas dádivas, através
de Suas parábolas. Numa delas,
dividiu a humanidade em quatro

grupos. É a famosa parábola da
semente. “Eis que o semeador saiu a
semear.” Mateus 13:3.
O evangelho, representado pela
semente, é oferecido indistinta-
mente ao solo de todos os corações.
Aos maus, aos bons. Aos promis-
sores, aos endurecidos. A mim e a
você, que resolveu ler este artigo.
Para que ninguém tenha a desculpa
de que a oferta da salvação não
chegou até ele.
Como entender a generalizada
rejeição, ou ainda pior, a gene-
ralizada indiferença ao comovente
toque divino? Muitos teólogos
aplicam essa parábola apenas aos
ouvintes dos dias de Jesus. Outros
ampliam sua interpretação aos não
conversos, ao modo como recebem a
Palavra dos assim chamados
evangelistas cristãos. Mas, há uma
aplicação ainda mais abrangente. A
semente é lançada também no
terreno dos professos cristãos.
Sentados nos bancos da igreja,
ativos (às vezes nem tanto) em suas
comunidades religiosas, perfazem
um grupo muitas vezes infrutífero!
Lendo a Bíblia frequentemente,
fazem pouca aplicação prática de
seus ensinos. Pouca mudança,
pouco de cristão, se nota em seu
modo de vida. Só ostentam um título
conveniente. Religiosos por cos-

A Humanidade em
Quatro Grupos —

A qual deles pertenço?
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tume, herança ou conveniência.
Mas não há vigor espiritual, ami-
zade com Deus, frutos autentica-
mente cristãos.

São quatro os solos.
Qual será o seu?
Uma parte das sementes caiu à
beira do caminho. Um solo batido e
compactado pelos caminhantes. É o
solo da humanidade que anda para
lá e para cá em sua frenética busca
de realização. Correndo sem parar
atrás do dinheiro, da cultura, da
fama, do poder. Ou, simplesmente,
atrás da satisfação de desejos
egoisticamente pessoais, buscando
preencher seu vazio existencial com
prazeres, folguedos e folias.
“Ouvindo alguém a palavra do
reino, e não a entendendo, vem o
maligno, e arrebata o que foi
semeado no seu coração; este é o
que foi semeado ao pé do caminho.”
Mateus 13:19. Buscando porquês na
ciência e na filosofia – nos
caminhos desse mundo –, não
podem entender os mistérios do
reino de Deus. É o solo do homem
orgulhoso e que opta por não
acreditar. Deus é para ele uma
miragem. Este mundo lhe parece
atraente e convincente. É o solo do
coração endurecido pelo ceticismo,
ressecado pela apatia, desvitalizado
pelo egoísmo. A semente do evan-
gelho não tem nenhuma chance. E
para garantir que realmente nada
aconteça, vêm as aves e arrebatam
as sementinhas. O adversário de
Deus neutraliza, com suas suges-
tões racionalistas, qualquer
pensamento, a menor inclinação
para as coisas de Deus. O que Deus
pode fazer por essas pessoas que
insistem em mantê-lo à distância,
rejeitando deliberada e
repetidamente Seus comoventes
apelos?

A semente no
pedregal
O evangelho é penetrante como
espada de dois gumes. É também
insistente como uma sementinha,

que faz tudo pela germinação,
aproveitando mesmo um minúsculo
pedaço de terra, a mais escassa
irradiação solar. Há pedras para
todos os lados, pedrinhas e
pedronas, que nós mesmos
colocamos no caminho de nossa
cura. São obstáculos à nossa
própria felicidade, criados pela
reunião de nossas escolhas
insensatas. O coração desse tipo de
gente, embora não totalmente
endurecido, oferece pouco espaço
para a germinação da semente. Mas
ela, incrivelmente, germina!
Sensibilizados pela verdade, esta
classe responde rapidamente ao
apelo de Deus, e se regozija nas
brilhantes perspectivas do
evangelho. Mas, “o que é bom dura
pouco”. Não que Deus tenha
planejado assim.  O mar de rosas dá
lugar ao mar tempestuoso.  “O que
foi semeado em pedregais é o que
ouve a palavra, e logo a recebe com
alegria; mas não tem raiz em si
mesmo, antes é de pouca duração; e,
chegada a angústia e a perseguição,
por causa da palavra, logo se
ofende.”  Mateus 13:20-21
No percurso da vida cristã, há
inevitáveis provas e essa gente não
tem base espiritual suficiente para
resistir. O solo é raso, e a plantinha
morre. Não chega a frutificar. Não
imaginavam que a vida cristã
exigisse tanta renúncia. Quem não
conhece alguém que abandonou
logo no começo um curso
universitário por que tanto lutou?
“Isso não é para mim” – diz,
desapontado. Essa classe prefere
acomodar-se à ideia de que a
proposta da vida cristã, que tanto os
sensibilizou no começo, não se
encaixa mesmo em sua proposta de
vida. Falta-lhes perseverança,
propósito firme, determinação. São
fracos e volúveis, e não querem dar
espaço ao Doador da semente vital
para mudar-lhes essa disposição.
Consideram precipitada sua decisão
anterior e voltam ao seu mundo
árido e infecundo de amor-próprio.
O mal que os corrompe está dentro
deles e não notam.
Agora, o mais importante. Digamos
que o Espírito Santo o faz perceber

sua condição, o faz notar quão
incômodas são as pedras do solo do
seu coração. Saiba que o Supremo
Lavrador pode remover cada pedra e
deixar a terra limpa e fértil. Deixe-O
que realize este milagre de
transformação.

A semente entre os
espinhos
Mais um exemplo de gente que
aceita prontamente o atraente
convite do evangelho. A plantinha
cresce, e até parece que vai chegar
ao objetivo da frutificação. Mas,
junto com ela cresce uma
competidora cruel. Os velhos
apelos, o homem carnal, por um
tempo subjugado, começam a
clamar por atenção. O mundo
deixado para trás não foi, na
verdade, deixado totalmente. “E o
que foi semeado entre espinhos é o
que ouve, mas os cuidados deste
mundo, e a sedução das riquezas
sufocam a palavra, e fica
infrutífera.” Mateus 13:22.
Notem que não é só o amor ao
prazer e às riquezas que sufocam a
planta. Mais que isso, há
embaraços, que não parecem
pecado à primeira vista. Esses
embaraços se resumem aos
cuidados com as coisas da vida, “os
cuidados deste mundo”. Todos
precisamos pagar nossas dívidas,
garantir o sustento, investir em
nossa formação, fazer um “pé-de-
meia” para o futuro. Não há nada de
errado nisso. Mas exatamente essas
coisas lícitas podem tornar-se o
grande pé de espinho a sufocar a
plantinha do evangelho, quando
vão-nos tomando o período da
devoção. Não há mais tempo de
qualidade para a comunhão, para o
estudo da Palavra. Tempo é a
questão vital: Gastamos quase todo
o nosso com projetos próprios, com
nós mesmos, com diversões inúteis.
E a plantinha? Ela morre? Eis aqui
a questão! Não, não chega a morrer,
mas nunca frutifica. Jesus diz que
ela fica infrutífera! Prestou atenção
a esse detalhe? Essa classe
continua na igreja, continua com
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sua bela roupagem de cristianismo.
Mas, não passam de cristãos
mornos. Não dão frutos genuínos –
as obras de amor que vêm da
comunhão com Cristo. São uma
planta raquítica, que se deixa cercar
de espinhos, não permitindo ao
Senhor da semente, que os
arranque. Contaminam assim o
ambiente em que vivem, deixando
que o poder sufocante dos espinhos
do solo de seu coração destruam
outras vidas. Mas, se você se sente
assim, se o Espírito de Deus o
despertou para sua condição
mórbida e infeliz, mostrando sua
real necessidade, saiba que seu caso
não é sem esperança. Deixe-o que
realize o milagre da eliminação
definitiva dos espinhos de seu
coração.

A maior
necessidade do
mundo hoje
O solo bom. Aqui a semente do
evangelho salvador encontra
nutrientes e espaço para um
desenvolvimento pleno. Floresce e
frutifica. Alguns mais, outros
menos, mas todos dão belos frutos.
É o tipo de gente de que o mundo
mais precisa. Cristãos autênticos.
Gente sensível à necessidade
alheia, ao potencial alheio. O
cristão ama como Cristo amou,
trabalha em prol do próximo como
Ele trabalhou. Não se cansa de fazer
o bem. É a luz do mundo e o sal da
terra. Leva uma vida de dedicação
aos menos afortunados, aos que
não conhecem a paz e a felicidade
que vem do conhecimento de Deus,
do relacionamento com Deus. São
multiplicadores das boas novas do
evangelho. Você quer ser um deles?
O mundo precisa de você! Jesus
quer contar com você! Quando
Jesus diz que devemos orar por
trabalhadores para a Sua vinha, o
primeiro alvo dessa oração sou eu, é
você que lê essas linhas. Peçamos
ao Senhor das sementes, ao Senhor
da vinha, que nos transforme num
bom solo, removendo

definitivamente todo espinho (de
apego ao mundo) e toda pedra (de
egoísmo) que embarace o
crescimento e a frutificação, em nós,
das obras do genuíno amor.

Resumindo e
comparando os
quatro tipos de
solo
No primeiro solo, árido e
compactado por uma multidão de
caminhantes mundanos, ocupados
demais com os expedientes
seculares, a semente nem chegou a
germinar. O homem natural “não
entende” as coisas do espírito de
Deus. Não há a menor abertura.
Logo o maligno vem, como uma ave,
e arrebata a semente, que nem
chega a germinar. No segundo solo,
cheio das pedras do egoísmo, a
semente germina rápido e morre
rápido. No terceiro, germina e
sobrevive, mas não frutifica. Nesses
três primeiros solos, a semente fica
sozinha, morrendo ou sobrevivendo
exclusivamente para os corações
dos solos ruins, sem reproduzir
quaisquer benefícios! Reflexo do
egoísmo dos corações sem Deus. Já
a grande diferença do último solo, o
bom solo, é que a semente não fica
guardada para si, mas se multiplica
em muitas outras sementes,
espalhando o bem e a paz para
muitas outras pessoas. A moral da
história é resumida por Jesus em
Mateus 13:23: “ Mas, o que foi
semeado em boa terra é o que ouve e
compreende a palavra; e dá fruto, e
um produz cem, outro sessenta, e
outro trinta.” Compreender a
Palavra quer dizer muito mais do
que concordar com ela. É algo
prático! Quer dizer torná-la
conhecida por outras pessoas,
disseminar o benefício recebido.

Um perigo que
todos corremos
Por outro lado, não há como negar o
fato de que aqui mora uma adver-

tência muito séria: os que compre-
endem a teoria da palavra, mesmo
os mais versados em teologia, e não
vivem como verdadeiros
missionários, não passam de solos
ruins com suas plantas infrutíferas,
sendo também comparados à
figueira que não dava frutos, apesar
da bela folhagem, da bela
aparência. São também
classificados entre os mornos
laodiceanos, que não admitem sua
improdutividade. Falta-lhes a seiva
vital da frutificação, que vem
exclusivamente da íntima ligação
com a Videira, que é Cristo.  E o
mais preocupante de tudo é que a
esmagadora maioria das pessoas
vive hoje nessa condição sem saber
(ou sem admitir). Mesmo na igreja.
Tem dentro de si um câncer
mortífero, mas ainda sem sintomas!

O milagre da
multiplicação
Em síntese, no grupo representado
pelo solo bom, estão os multi-
plicadores do bem que receberam.
Não conseguem guardar para si a
alegria do conhecimento de Jesus.
Transformam-se no milagre divino
da multiplicação do pão ou da
semente, ou ainda, como em outra
ilustração de Jesus, convertem-se
numa fonte de água que salta para a
vida eterna.
Inegavelmente, é Deus que realiza
em nós esse incrível milagre da
multiplicação. Mas o que realmente
torna esse tipo de gente peculiar, o
grupo de pessoas representado pelo
“solo bom”? É exatamente o fato de
se deixarem usar pelo Lavrador
divino, que os cultiva e aduba.
Deixam-se regar pelo Espírito
Santo, cuja influência refrigeradora
possibilita a germinação, o cresci-
mento, o florescimento e a frutifi-
cação das virtudes que vêm de Deus.
“Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso
Pai; nós o barro e Tu o nosso oleiro;
e todos nós a obra das Tuas mãos.”
Isaías 64:8. Sim, prezado leitor,
oremos a Deus com fervor para que
Ele faça de nós um vaso de honra,
instrumento na edificação de Seu
reino e o melhor dos solos!
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Curiosidades sobre o
milho de pipoca

saúde sem dúvida Dorval Fagundes Furtado Jr.

Referências

quantidade de polifenóis, antioxi-
dantes que combatem radicais livres
no organismo. Estes cientistas
atestam que o consumo frequente de
pipocas pode ajudar a reduzir a taxa
de envelhecimento precoce. O
segredo de tais concentrações reside
no fato de que o milho contém
apenas 4% de água, enquanto as
frutas e verduras diluem os antioxi-
dantes em 80 a 95% de água, o que
leva o delicioso petisco a superar
vegetais frescos neste aspecto. O
pesquisador Joe Vinson disse ao
jornal Daily Mail: “Essas cascas
merecem mais respeito. Nutricional-
mente, elas são pepitas de ouro!”
A pipoca se torna o aperitivo
perfeito porque é o único snack feito
totalmente de grãos não proces-
sados. Uma porção de 30 gramas de
pipoca pode suprir mais de 50% da
necessidade de consumo diário de
cereais integrais.
Apenas um alerta importante: não
se deve substituir o suprimento de
frutas e verduras confiando unica-
mente nos antioxidantes da pipoca,
porque os humanos não vivem só
deles. Precisam de vitaminas,
ácidos graxos insaturados, polinsa-
turados e muitos outros compo-
nentes nutricionais que a pipoca,
sozinha, não poderá suprir.

sem igual. Está numa colocação
mais privilegiada (neste quesito)
que muitas frutas e verduras. Um
saco grande (50 gramas) possui
quase 5 gramas de fibras. Neste
caso, indica-se a pipoca caseira,
feita em panela ou pipoqueira, com
um fio muito modesto de óleo (uma
colher de sopa é mais do que sufi-
ciente!). Aliás, a função mais
interessante do óleo, no preparo
deste “salgadinho do bem”, é fazer
com que o sal grude no snack, o que
fica mais difícil quando é preparado
sem adição de óleo nenhum. A
pipoca caseira fornece 40 calorias
em cada xícara de chá de milho,
sendo que apenas cinco delas vêm
do óleo, quando usado em pouca
quantidade.
A ênfase na pipoca caseira se faz
necessária porque muitas pessoas,
sem o saberem, estão ingerindo
gorduras da pior qualidade e em
grande quantidade quando optam
pela pipoca para micro-ondas. Se o
seu objetivo é ficar em forma da
maneira mais saudável possível,
fuja das gorduras trans e das
interesterificadas3.
Além de ter um baixo teor calórico,
uma novidade recente veio trazer
alegria aos fãs deste snack natural:
estudiosos da dieta humana confir-
maram, em pesquisa, que a pipoca
ultrapassa os vegetais frescos na

1 LDL: Sigla de Low Density Lipoproteins, que significa proteínas de baixa densidade, acredita-se que elas sejam as piores para os seres
humanos, também chamadas de mau colesterol. O LDL é diretamente relacionado às doenças cardíacas.
 http://www.significados.com.br/ldl-e-hdl/2

Snack: o sentido original de snack (palavra de origem inglesa) é um pequeno lanche, designando não só a quantidade, mas também o tipo de
lanche. Salgadinhos, batatas-fritas, sanduíches pequenos e outras iguarias do tipo são considerados snack.3

Interesterificação: processo que consiste em combinar quimicamente, por meio de catalisadores específicos, óleos hidrogenados (trans) e
líquidos, até atingirem a consistência semissólida a que se destinam. A partir de 2007, várias empresas do setor de alimentos têm substituído a
velha gordura trans pela interesterificada, mas ela pode ser ainda mais danosa à saúde humana, segundo têm mostrado estudos mais recentes e
independentes.

É certo que esta edição da “Observa-
dor da Verdade” vai encontrar
muitas pessoas num estado de
restrição alimentar. Algumas com o
objetivo de melhorar a silhueta,
outras por motivos únicos de saúde
(sobrepeso, diabetes, taxa alta de
LDL1, cardiopatias, entre outras).
A(s) hora(s) mais triste(s) do dia é
quando bate aquele pico enlouque-
cedor de fome, e a ansiedade sobe a
níveis astronômicos, e a tentação de
comer algum snack2 é quase irresis-
tível. Para quem tinha o costume de
se deixar seduzir por snacks, resistir
a eles pode ser uma tarefa bem
difícil. Há alguma saída? Felizmen-
te, sim, e está muito mais próxima
do que parece.
Com respeito às fibras, o milho
integral, que dá origem à pipoca, é
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saúde Rodney Martins

O último cigarro
“Ou não sabeis que o nosso corpo é
o templo do Espírito Santo, que
habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos?
Porque fostes comprados por bom
preço; glorificai, pois, a Deus no
vosso corpo e no vosso espírito, os
quais pertencem a Deus.” 1 Corín-
tios 6: 19 e 20.
O tabagismo é uma doença e
precisa ser tratado e combatido
como tal. Os efeitos do cigarro são
funestos e mais de 20% da popula-
ção mundial está sujeita a sofrer os
males desta toxicomania.
O tabagismo é considerado uma
pandemia, sendo a principal causa

evitável de doenças, invalidez e
morte prematura em nosso planeta.
A somatória das mortes causadas
pelas drogas ilícitas, acidentes,
Aids, homicídios, suicídios, desas-
tres naturais e pelo uso do álcool,
não alcança o número de vítimas
fatais atingidas pelos males do

uma obra que deve ser realizada
antes da segunda vinda de Jesus a
este mundo.
“Importa haver uma revolução em
nosso mundo, quanto ao assunto do
fumo, antes de o machado ser posto
à raiz da árvore. Levamos a questão
ainda mais longe. O chá e o café
estão fomentando o apetite que se
está desenvolvendo em torno de
estimulantes mais fortes, como fumo
e bebidas alcoólicas.” Testimonies,
vol. 3, pág. 569.

cigarro. São cerca de 3
milhões de mortes por ano,
8.219 mortes por dia, 5,7
mortes por minuto. Diante
destas estatísticas, não
podemos permanecer
inertes contra este hábito
pernicioso e mortal. O
Espírito de Profecia indicou

Telefone (11) 2198-1800 ou 0800-1230800
www.emvp.com.br
E-mail: vendas@emvp.com.br

Peça hoje mesmo na sua Associação ou
Telefone (11) 2198-1800 ou 0800-1230800
www.emvp.com.br
E-mail: vendas@emvp.com.br
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Participantes do Seminário de Mordomia

Seminário de Mordomia
Leandro C. Sanches, Mato Grosso

contou com a presença  do
tesoureiro da ASSOMAT Miquéias
Sousa Pinheiro, no qual  iniciou

Vida por Vida, este foi o tema do
seminário de mordomia  em Cuiabá
do dia 22 a 24 de julho, o seminário

sua série de palestras abordando o
sacrifício de Cristo por nós , e
concluiu no culto de domingo com o
nosso sacrifício por Cristo,
maravilhosas mensagens que nos
deixou constrangido pelo amor de
Cristo.
Somos nós que limitamos a obra de
Deus, Deus coloca os recursos
necessários nas mãos daqueles que
são alcançados pelo Evangelho, e
que se dispõem a levar avante esta
tão importante obra.
Avancemos, pois nesta guerra
cósmica, nosso General já é
vencedor!

Encontro de casais “Por toda a vida”
Raquel M. da Silva Almeida, Minas Gerais

Foi realizada uma programação
especial voltada para a família na
cidade de Coronel Fabriciano, MG,
nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2013.
Ela iniciou-se na sexta-feira à noite,
no templo, tendo como orador o
obreiro do campo, Elias da Silva
Almeida, o qual realizou uma
palestra delineando quais são os
meios que Deus usa na formação de
uma família que se tornará uma
bênção e cumprirá uma missão.
No sábado de manhã, abordou-se o
porquê de existirem tantos conflitos
na família, onde eles nascem e como
podem ser superados sem o abalo
familiar. Ainda no sábado, à tarde,
foi ministrada a palestra “Os níveis
da comunicação”.
Finalmente, no domingo à noite,
aconteceu o Encontro de Casais “Por
toda a vida”, no Hotel Metropolitano,
em Coronel Fabriciano. Alguns
amigos e cônjuges que não são da

"As muitas não águas não poderiam apagar esse amor nem os rios afogá-lo; ainda que alguém desse
toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam." Cantares 8:7.

igreja também participaram desse
evento, que foi uma benção, propici-
ando a familiarização com os
membros.
Iniciamos com uma sessão de fotos
dos casais. Depois, foi ministrada a
palestra “Casamento versus enga-
nos” e, em seguida, foi transmitido
um vídeo, destacando a importância
de valorizarmos os pequenos mo-
mentos que formam toda a existên-
cia do nosso casamento, que deve ser

por toda a vida. Houve dinâmicas
com os casais, declarações públicas
de amor entre cônjuges, sorteios de
livros voltados para o matrimônio, e
foi servido um delicioso jantar.
Agradecemos primeiramente a Deus, e,
em seguida, aos irmãos de Coronel
Fabriciano, que tanto se empenharam, e
ao pastor Otávio e sua esposa, Erivalda.
Que o Senhor seja honrado, e Suas
bênçãos possam repousar sobre
cada casal!
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Batismo em Barreiras
Silvan Paulo, Bahia

Evangelismo no Mutirão
Hermes Mariano, Amazonas

25 de junho foi um dia de muita
alegria para os irmãos de Barreiras,
especialmente para o casal Paulo e
Jocinéia, que, juntamente com a
irmã Maria Pereira e outros
interessados, vinha lutando para
ver novas almas sendo agregadas a
este “pequeno rebanho”, que agora
conta com mais quatro almas para
colaborar no abençoado trabalho.
Foram batizados os irmãos
Giovane, Wilson, Ivania e Paulo, pai
do Paulo Jr. O pastor Silvan (autor
deste artigo) oficiou o batismo e, em
seguida, a santa ceia. Foi um
sábado muito especial para todos
nós.
Outras preciosas almas estão se
preparando para um próximo
batismo. Pedimos aos leitores que

Irmãos e amigos no batismo de quatro pessoas em Barreiras, BA

orem por elas e pelo trabalho em
Barreiras, pois queremos, pela graça
de Deus e com o apoio dos irmãos,
comprar um lote e começar a

construção do primeiro templo do
Movimento de Reforma nesta
grande cidade do oeste baiano
ainda este triênio.

“Que formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a
paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina!”
Isaías 52:7.

A igreja de Mutirão do Purupuru,
região do interior do Estado de
Amazonas, disposta para o trabalho
de ir em busca dos que estão seden-
tos pela verdade, realizou de 12 a 20
de abril de 2013, uma semana de
oração preparatória em favor do
trabalho de evangelismo que
deveríamos realizar em maio. Com o
tema “NOSSA MAIOR NECES-
SIDADE”, a semana de oração
sobre o Espírito Santo foi uma
benção.
O evangelismo ocorreu de 03 a 12
de maio, com bastante proveito.
Para nossa surpresa tivemos um
acentuado número de crianças, bem
maior que de adultos. O que nos fez
dirigir os trabalhos para essa classe
de tão fácil acesso, e deu origem ao
coral infantil, que já começou seus
ensaios, iniciação musical: flauta,
violão e teclado. Aulas já iniciadas
no último dia de evangelismo.

No penúltimo dia do evangelismo
realizamos uma inédita serenata.
Com o Rio Purupuru transbordando,
foi fácil chegar de canoa a cada
flutuante, para acordar cada uma
das vinte mães que visitamos ao
som de “Andei por todos os jardins”
e “Não há outra igual a você”. As
que iam sendo acordadas se junta-
vam ao grupo chegando a somar
mais de 20 pessoas. A serenata só

acabou quando o sol novamente
despontou.
Durante o evento muitas Bíblias e
outros livros foram sorteados entre os
participantes. Encerramos a progra-
mação no dia 12 com a entrega dos
certificados aos concluintes.
Nossa oração: Senhor Deus, regue
com a chuva de Seu Espírito cada
semente de Sua Palavra plantada nos
corações durante este evento. Amém!
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A jovem Fátima com seus familiares após o batismo

Batismo emocionante em Botiatuba
Maurício de Souza, Paraná

Pastor Joel Ramos, e os três
jovens que se batizaram
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ados do
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Mais uma vez, o Céu esteve em
alegria. Às 16h do dia 27 de abril de
2013, um sábado, a igreja de Botia-
tuba, em Almirante Tamandaré, PR,
estava lotada, e grande parte das
pessoas presentes eram visitantes
que foram assistir ao batismo de
três preciosas almas.
O pastor Joel Ramos recebera um
convite especial para sair de São
Paulo e fazer o batismo de sua
sobrinha Fátima, que, dentre os
muitos sobrinhos e sobrinhas, é a
primogênita. A irmã Fátima come-
çou a ter contato com nossa igreja
por meio do Programa “Saúde
Total”, que em Curitiba vai ao ar de
segunda a sexta-feira, às 20h. Desde
o primeiro dia que sintonizou,
nunca mais deixou de ouvir. Desde
então, sentiu o desejo de conhecer
mais sobre a verdade.
A partir daí, o irmão Marcos, diretor
do programa e obreiro de Curitiba,
passou a visitá-la e a dar estudos.
Nessa época, ela já estava assistin-
do aos cultos da igreja de Curitiba, e
em pouco tempo já estava na classe
batismal, ciente e totalmente
convicta da verdade presente para
este tempo. A irmã Fátima desceu às
águas, cumprindo o que a inspira-
ção diz: “Todo verdadeiro discípulo
nasce no reino de Deus como um
missionário.”1

No dia marcado para seu batismo,
ela levou 21 pessoas, além de
divulgar o evento na rede social

“Digo-vos que assim haverá alegria no Céu por um pecador que se arrepende, mais do que
por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento.” Lucas 15:7.

Facebook, na qual aproximada-
mente duzentas pessoas comparti-
lharam de sua alegria. Na segunda-
feira à noite, ela me telefonou e
disse: — Tio Maurício, eu estou
muito feliz; valeu muito ter
encontrado a Cristo e o caminho
que me levará à salvação.
A profissão de fé foi dirigida pelo
pastor Joel Ramos, acompanhado

do pastor de Botiatuba, Elvis
Camargo. O batismo foi oficiado
pelos pastores Joel Ramos e Cícero
José de Almeida Filho. O hino
preferido de Fátima, o 217 do
hinário Louvores ao Rei, foi
cantado enquanto ela descia às
águas. Nesse momento, alguns dos
presentes choraram, inclusive ela
mesma.

Foi feito ainda um sermonete pelo
pastor José Josafá Lima, o qual
também dirigiu a recepção dos
novos membros ao lado do pastor
Cícero.
Que este testemunho seja para
honra e glória de Deus.

1 WHITE, Ellen Gould. A ciência do bom viver.
Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2007. p.
102.
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“Um ministério de conforto”
Aline F. Mendes, Paraíba

Irmãs que participaram na
cozinha

Conjunto feminino

Obreiro local Zaqueu Ishii e o
pastor Isaías Reis

Recpcionistas de sábado e domingo respectivamente

Nos dias 26, 27 e 28 de abril de
2013, a Igreja Adventista do Sétimo
Dia – Movimento de Reforma em
João Pessoa, PB, esteve em festa
com a realização de uma
conferência local sob o tema “Um
ministério de conforto”. Além dos

nossos queridos irmãos, se fizeram
presentes o pastor Isaías Reis com
sua família e irmãos do município
de Guarabira, PB.
Na sexta-feira, o irmão Zaqueu Ishii
(obreiro local), juntamente com o
irmão Nélio, constituiu a
plataforma, transmitindo uma bela
mensagem que deu início à
conferência. No sábado, a igreja
estava repleta, e participamos de
uma animada escola sabatina e um
solene culto divino, submetido ao
título “Os planos de Deus”, cuja
apresentação foi feita pelo pastor
Isaías Reis. Ouvimos que às vezes
mudamos os planos de Deus para

nossa vida, mas Ele tem sempre um
plano B!
Após esses momentos de adoração
ao Senhor, participamos todos de
um maravilhoso almoço
comunitário, ali mesmo nos
arredores da casa de Deus; e às

15h30, nos dirigimos à
Universidade Federal da Paraíba
(UFPB), onde participamos de uma
animada liga juvenil campal
dirigida pelas jovens Aline Mendes
e Juliete Teixeira. Contamos com
programas dos irmãos, louvores e
muitas dinâmicas divertidas e
construtivas.
Enfim chegou o dia 28 – o tão
esperado dia 28, no qual
aconteceria o “culto do + próximo”!
Os irmãos de João Pessoa e todas
as equipes desta igreja (jovem, de
oração, missionária, de recepção) se
prepararam antecipadamente para
esse culto, que correspondeu às
expectativas de todos. Os “+

próximos” (amigos, familiares,
pessoas que um dia fizeram parte
desta fé) atenderam ao convite e se
fizeram presentes. Às 19h,
iniciamos os momentos de louvor,
dirigidos pelas jovens Aline Mendes
e Juliete Teixeira, com solos, duetos
e participações do Conjunto
Feminino de João Pessoa.
A mensagem da noite ficou a cargo
do pastor Isaías Reis, com o
seguinte título: “Milagrosa
transformação”. Por fim, o
Conjunto Feminino cantou um
solene hino (“Deus de Israel”), e as
recepcionistas da noite (Auricélia
Mendes, Suellen Ishii e Juliete
Teixeira) apresentaram os nossos
convidados especiais. Ainda
pudemos desfrutar de momento de
confraternização com direito a
coffee break (sucos variados, tortas,
bolos, cookies, patê etc.)
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EXPERIÊNCIA

Durante mais de trinta anos, tenho lutado contra um
mal que assola grande parte dos brasileiros: a obesi-
dade. Tentei diferentes dietas e regimes, sem sucesso.
Por fim, um endocrinologista afirmou que meu metabo-
lismo é geneticamente falido e indicou a cirurgia de
redução de estômago e desvio do intestino.
Depois de um ano de exames e acompanhamento
psicológico, enfim chegou o dia da cirurgia – 3 julho de
2012. Internei-me no dia 2 à tarde, e fui para a sala de
cirurgia no dia seguinte pela manhã.
Na mesa, fiz minha oração, pedindo a companhia de
Deus e Seus anjos, sem poder concluí-la, pois o efeito da
anestesia interrompeu minha prece. A operação foi um
sucesso, feita em tempo recorde, até o último ponto no
intestino delgado, quando o médico esticou a linha para
cortá-la e a agulha saltou para cima e desapareceu.
Dois médicos, a instrumentista e a anestesista procu-
raram-na por todo o centro cirúrgico, e não a encontra-
ram. Por fim, decidiram buscar a máquina de raio-X e
radiografar-me, para ver se a agulha não havia caído
dentro de mim. Enquanto buscavam a máquina, meu
médico, que também é cristão, fez uma oração, pois em
quase quatrocentas cirurgias como a minha e centenas
de outras, nunca lhe tinha sucedido isso. Antes de usar
o raio-X, ele resolveu examinar parte por parte do local
operado com um facho de luz. Ficou pasmo quando
percebeu uma pequena perfuração no intestino ocasio-
nada pela ponta do bisturi, e que ele só percebeu porque
estava examinando mais de perto, procurando a agulha.
Ele e o outro médico que o acompanhava ficaram
estáticos, e logo trataram de desinfetar e costurar a
pequena perfuração, que, segundo ele, se não fosse

Deus e os anjos estiveram
presentes naquela sala de cirurgia
Romar R. Machado

O missionário Romar no leito, junto com sua
esposa

percebida, poderia trazer sérios transtornos, inclusive
infecção generalizada. Depois, usaram o raio-X e
verificaram que a agulha não estava dentro de mim,
decidindo suturar. Logo após, foram tirar os panos que
rodeavam o local da operação e, no terceiro pano, a
agulha saltou de uma dobra do tecido aos pés do
médico. Somente ali ele percebeu que Deus estava
presente e operando junto, pois, se a agulha não tivesse
saltado no último ponto, por certo eles me teriam
fechado com uma perfuração no intestino. Ele só me
contou no dia em que tive alta. Disse: — Missionário, só
estou lhe contando isso porque essa experiência me fez
chorar, e porque percebi que vocês são pessoas de Deus,
e este acontecimento marcou minha experiência como
profissional.
Quero agradecer imensamente a Deus e Seus anjos, que
estiveram ali comigo e operaram de forma maravilhosa!

Sábado com atuação jovem em Goiânia
Reginaldo Prates, Goiás

Louvor Oração Estudo

Reunimo-nos na igreja do Bairro São
José, em Goiânia, GO, para o culto da
alvorada no sábado, 4 de maio de 2013,
bem animados na graça do Senhor Jesus.
O sábado todo foi uma bênção: cantamos
e louvamos ao Senhor, enquanto os
jovens, animados, seguiam fazendo o
trabalho pelo Mestre.
Temos poucos jovens aqui, mas eles
fazem o que podem para deixar nossa
igreja mais animada.
Que nossos irmãos possam sempre
lembrar em suas orações da nossa igreja
de São José. Nosso desejo é que o Senhor
abençoe a todos.
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Jovens que concluiram o curso bíblico

“Passos para a Vida em Santa Inês
Isaias Soares de Castro, Maranhão

Lança o teu pão sobre as águas por que depois de muitos dias o achará   Eclesiastes 11:1

Joaquim Costa Paulo do Espírito Santo, Goiás

Um farol na fortaleza do inimigo

Batismo de quatro pessoasIrmãos e amigos na inauguração do templo

Nos dias 6 a 16 de maio de 2013, a
igreja de Santa Inês, MA, realizou
um curso bíblico Passos para a vida
com a participação de dezenove
alunos. Todos concluíram o curso
animadíssimos.
Desses alunos que concluíram o
estudo, uma jovem aceitou a mensa-
gem de salvação e já é aluna da escola
sabatina. Os demais deixaram as
portas abertas para continuarmos
estudando a Palavra de Deus com eles.
Na entrega dos certificados, reali-
zamos um culto bem animado, ao
qual todos compareceram com
alguns amigos convidados. Foi
oferecido um lanche que os deixou
maravilhados.
Contamos com o apoio dos irmãos
para essa realização.

Peço aos leitores do OV que orem
pelos demais alunos que ainda não

se decidiram, a fim de que o Espírito
Santo lhes toque o coração.

No dia 22 de novembro de 2012, um
fato marcou a minha vida para
sempre: fui acometido de um
acidente gravíssimo, com fratura
exposta no cotovelo. Levado ao
hospital, passei por três cirurgias.
Fiquei internado por 22 dias,
durante os quais recebi visitas dos
irmãos e amigos.
Na noite de 13 de dezembro, quando
seria realizada a última cirurgia,
tive um sonho...
Eu estava dentro de um avião,
sozinho. Então fiz a pergunta: —
Senhor, por que fui ferido justa-
mente agora, que estava cons-

truindo a igreja de Anápolis?
Olhava pela janela e via a cidade de
Anápolis como um campo de
guerra. Então o Senhor me respon-
deu: — Foste ferido porque chegaste
até a fortaleza do inimigo!
No mesmo instante, acordei. Então
compreendi a resposta de Deus
claramente: o inimigo não queria
que fosse construído um templo de
adoração.
Anápolis é a terceira maior cidade
de Goiás, com aproximadamente
400.000 habitantes.
Desde o ano de 1976, quando a
igreja recebeu a doação de um lote,

foram feitas várias tenta-
tivas de se construir um
salão para adoração. Como
o terreno fora doado, a
legalização estava pendente.
Em 2009, começamos a
luta; e com a graça de
Deus, iniciamos a cons-
trução depois de dois anos.
No dia 26 de abril de 2013,
finalmente inauguramos a
igreja.

Na ocasião, tivemos o privilégio de
presenciar o batismo de quatro
pessoas, inclusive o meu filho,
Jhonatan. Contamos com a
presença de 75 irmãos de diversos
lugares, e com o apoio dos
representantes da ASCENBRA e do
pastor do Campo, Caetano Sink.
Atualmente, a igreja tem recebido
vários visitantes e interessados se
preparando para o batismo. Temos a
necessidade de que todos os irmãos
orem em favor da obra nesta cidade,
onde está fundado um farol na
fortaleza do inimigo. Deus nos
ajude!
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Grupo Tom de Vida

“A igreja em ação”
Josias Antônio Silva, Amapá

 “Unicamente os métodos de Cristo
trarão verdadeiro êxito no aproxi-
mar-se do povo.” SC 119. “A apre-
sentação da verdade, com amor e
simplicidade, de casa em casa, está
em harmonia com as instruções que
Cristo deu a Seus discípulos quando
os enviou em sua primeira viagem
missionária.” SC 114. “Esta espécie
de trabalho tem estado fora de
moda. Seja ela de novo posta em
prática. Todo o campo está branco e
pronto para a ceifa.” BS 80.
Com estes pensamentos em mente,
a comunidade Reformista de
Macapá, capital do Amapá, viveram
momentos alegres, com a realização
de uma Conferência Evangelística
de 12 a 14 de abril de 2013, com a
presença dos irmãos Antonio
Deiblan de Oliveira e Jaison Leivas

Preto, Departamental de Evan-
gelismo/Jovens e Departamental de
Música da ASAM, respectivamente.
“Uma Igreja que Trabalha” foi o
tema da primeira palestra, na sexta-
feira à noite. No sábado tivemos
boas reuniões. Vários louvores
foram apresentados pelo Grupo
Tom de Vida, Quarteto Ômega e
Solos de vários irmãos que abri-
lhantaram ainda mais a nossa
festa. Depois de animada Escola
Sabatina, o irmão Deiblan, no culto
divino apresentou a sua segunda
mensagem: “Recebendo o Espírito
Santo”, mostrando a nossa
necessidade de aproveitarmos as
gotas da chuva temporã no preparo

para a chuva serôdia com ação
missionária. Na parte da tarde
foram apresentadas mais men-
sagens, intercaladas com louvores e
testemunhos missionários, “A
Evangelização na Recepção” com
irmão Deiblan e “A Música
Aceitável” pelo irmão Jaison.
No domingo tivemos o auge de
nosso encontro, quando pela
manhã, vários irmãos, jovens,
adultos e crianças saíram de casa
em casa de dois em dois apresen-
tando a verdade como ela é em

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.” Mc 16:15. “Mas
recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra.” At 1:8.

Saindo para o trabalho missionário

Jesus. No final do trabalho,
retornamos à Igreja e ouvimos os
testemunhos das visitas mis-
sionárias, onde com alegria presen-
ciamos o cumprimento de Salmos
126:5-6. Tivemos um almoço
comunitário e à tarde foi proferida
mais uma palestra voltada para os
jovens. À noite concluímos o
encontro ouvindo o tema: “Pres-
tação de Contas”, enfatizando a
responsabilidade a nós imposta
como atalaias, em advertir as almas
da destruição.
Que o Senhor abençoe “A IGREJA
EM AÇÃO” no cumprimento do
dever em evangelizar. Em tudo seja
o Senhor louvado e glorificado!Quarteto Ômega
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1º Seminário da Escola Sabatina da
ABASE
Gilson Melo, Bahia

Irmãos presentes no seminário da Escola Sabatina

Nos dias 17, 18 e 19 de maio de
2013, realizamos o primeiro
seminário para os professores de
escola sabatina em Salvador, tendo
como palestrantes os pastores
Carlos Linares, departamental de
escola sabatina da União Norte,
Gilson de Melo, departamental de
escola sabatina da ABASE, e Silvan
Paulo, presidente da ABASE.
Estiveram presentes vários oficiais
de escola sabatina da região de
Feira de Santana, e a maioria dos
irmãos da Grande Salvador.
O seminário foi desenvolvido com o
tema “A Palavra que transforma”;
subordinados a esse tema, vários

assuntos foram transmitidos,
visando ao necessário desenvolvi-
mento dos professores e ao perfeito
aprendizado dos alunos. As pales-
tras foram transmitidas com muita
eficácia, e todos se maravilharam
ao ouvir como a Palavra de Deus
pode transformar vidas se
apresentada de maneira correta, e

como nossas lições são tão impor-
tantes para o desenvolvimento do
caráter dos alunos.
No fim, todos saíram glorificando a
Deus, convictos de que farão o
melhor para o desenvolvimento da
escola sabatina em suas igrejas.
Que Deus seja louvado acima de
tudo.

Evento em Itapetininga com o Coral
Jovem de Sorocaba
Valter Gonçalves, São Paulo

No sábado, 22 de junho de 2013, o Coral Jovem de Sorocaba
fez uma participação especial na cidade de Itapetininga
durante a escola sabatina. Estiveram presentes várias crian-
ças do abrigo infantil.
Após a escola sabatina, foi feita uma apresentação musical na
casa de repouso Lar São Vicente, onde todos puderam dar
uma palavra de conforto às 87 pessoas que ali residem. Foi um
momento muito emocionante.
Depois, todos se dirigiram ao Lar São Vicente de adolescentes
desamparados. Foi feito um trabalho especial com aqueles
jovens. Houve música, conversa e dinâmicas. Todos saíram do local muito
felizes, e crendo que Cristo é o verdadeiro caminho.
Que o Senhor continue abençoando as pessoas que receberam essas
mensagens.

Coral Jovem
aliviando a

solidão com
hinos de

louvor

Coral Jovem de Sorocaba, SP
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Sábado jovem especial em Poço
Comprido

Irmãos presentes no sábado jovem em Poço Comprido, PB

Lucimária Santos, Paraíba

17

“Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-O conforme a Tua palavra’’ Salmos 119:9

Em 4 de maio de 2013, sábado, a
igreja de Poço Comprido, no muni-
cípio de Cabaceiras, PB, esteve em
festa espiritual. Os irmãos da cidade
de Campina Grande, PB, fecharam
a igreja que frequentam e foram
todos partilhar de inesquecíveis
momentos com os irmãos daquela
localidade.

Foi realizada uma escola sabatina
superanimada e participativa,
seguida de bela mensagem no culto
divino, explanada pelo jovem Silvio.
Juntamente com alguns colportores,

ele havia viajado da Fortaleza, CE,
até ali para nos dar um apoio
especial.
Subordinada ao tema “Jovens –
escapando da corrupção do mundo”,
a mensagem foi bem propícia, pois
a igreja estava repleta de jovens.
Estes permaneceram atentos até o
fim, e saíram conscientes de seu

valor diante de Deus e de como
escapar das tentações que o mundo
lhes oferece.
Após o culto, foi servida a todos uma
refeição deliciosa, que nos revigorou

as energias para passarmos uma
tarde muito animada na Casa do
Senhor, participando de ótimas
programações e louvando o Seu
nome na liga juvenil. Todos ficamos
informados sobre os últimos
acontecimentos da nossa e de
outras Associações por meio do JRC
– Jornal Reformista Campinense –,
preparado e apresentado pelos
jovens de Campina Grande.
Finalizamos o sábado naquela
tarde muito felizes por
compartilharmos momentos
indescritíveis que nos fizeram
pensar como será grande a nossa
alegria no Céu, todos juntos,
louvando nosso Senhor e Salvador
Jesus e aprendendo mais dEle
eternamente. Regressamos ao lar
com a certeza de que o Senhor
esteve conosco ali, onde fomos tão
bem recebidos, e que o seu Santo
Espírito trabalhou ardentemente no
coração de todos.
Desejamos que esses encontros
possam acontecer mais vezes, a fim
de que possamos fortificar os laços
que nos unem nessa maravilhosa fé.

Irmãos presentes na vigília e os responsáveis

Felipe Souza, Mato Grosso

Uma noite com Deus

No dia 22 de junho de 2013, tivemos uma animada vigília das
20h à 1h na igreja de Cuiabá, MT, com testemunhos, louvores,
curiosidades bíblicas, orações, experiências.
O tema da vigília foi “A profetisa do Senhor”. Dividimos a igreja
em equipes de estudo sobre a vida da irmã Ellen G. White, com
os seguintes assuntos: infância, família, início de seu minis-
tério, visões, conversão e outros.
Jovens, crianças e adultos participaram, e tiveram uma noite em
comunhão com Deus. A “sala de audiência” com Deus, onde
todos oraram durante a vigília, foi decorada pelas irmãs Rute
Freitas e Rozilda.
O nome do Senhor seja glorificado. Que Ele abençoe a todos.

“Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros; crede
em Seus profetas e prosperareis.” 2 Crônicas 20:20.
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Missão Humanitária em Culturama

Irmãos que sairam para o trabalho missionário

18

Seminário “Evangelismo Passo a
Passo” em Campo Grande
Nos dias 16 a 18 de junho de 2013,
esteve conosco o departamental de
evangelismo da União Sul, Romar
Ramos Machado, que trouxe men-
sagens importantes sobre a missão
da igreja nestes últimos dias.
No sábado à tarde, houve simula-
ções de como dar estudos bíblicos,
fazer pesquisas de opinião religiosa
e contatos missionários.
No domingo de manhã, saímos aos
arredores da igreja central de
Campo grande, MS, onde foram
distribuídos folhetos, livros e
revistas, e onde também foi feita

Marcos C. Souza, Mato Grosso do Sul

pesquisa de opinião religiosa;
várias pessoas aceitaram fazer o
curso bíblico.
Os irmãos ficaram motivados para

continuar o trabalho missionário.
Pedimos suas orações para que,
com a graça de Cristo, possamos
cumprir o “Ide”.

Marcos C. Souza, Mato Grosso do Sul

Os dias 26 a 28 de julho 2013
ficarão por muito tempo na mente
de quem esteve presente nesse
evento, e talvez nunca se apaguem,
pois foram dias muito bons. Ouvi de
pessoas que estiveram lá o comen-
tário: “Foi bom demais.” Ainda que
todos os oitenta voluntários tenham
trabalhado muito e se cansado,
amaram ajudar as pessoas.
Tivemos conosco o irmão André
Devai, que é departamental de
assistência social da União Sul, e o
irmão Demétrio Pedrazas, que veio
do Rio de janeiro para auxiliar

Voluntários da Missão Humanitária em Culturama, MS

Saindo para o trabalho missionário
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nesse trabalho tão importante.
Também estiveram conosco, vindos
de São Paulo, o irmão Artur, que foi
o médico da missão, a Adriana, sua
namorada, e o irmão Heider e sua
esposa. Agradecemos e esses
irmãos que vieram de longe, nos
deixando um bom exemplo de
abnegação pela causa de Deus.
Na verdade, fiquei admirado com a
coragem de todos os oitenta volun-
tários, pois estava muito frio, e os
chuveiros não funcionaram tão bem
como deveriam; mas não vimos
ninguém reclamar – todos estavam
felizes.
Na sexta à noite, o irmão André
explicou, em sua mensagem, como
funciona uma missão.
No sábado de manhã, falou dos
obstáculos que os missionários
enfrentam, mas que precisam ser

Convite sendo feito com carinho

Dr. Artur consultando paciente

vencidos. À tarde, saímos pela
cidade a convidar o povo para o dia
seguinte. Praticamente todos da
igreja saíram nesse trabalho.
No domingo, às 9h, iniciou-se o
atendimento às pessoas, e às 17h,
as atividades foram concluídas.
Somando-se o trabalho de médico,
enfermeiras, nutricionista, advo-
gados, massagista, terapeuta,
cabeleireiras, artesãs, evangelistas

Dr. Demétrio Pedrazas no
trabalho ondotológico

Responsáveis junto com o vice-prefeito da cidade e sua esposa

e recepcionistas à distribuição de
roupas e calçados, houve um total
de 559 atendimentos.
Agradecemos ao pastor Renato
Konrath, atual presidente da
ASSOMAT, e aos irmãos Miqueias
Sousa, tesoureiro e secretário,
Vanderson, obreiro de Dourados e
que também atende os interessados
de Culturama, Leoni, que esteve em

Cursos bíblicos

Todos saíam com bíblias

Campo Grande um mês antes da
missão dando-nos as principais
coordenadas para o trabalho, e
Rosana, diretora do núcleo da igreja
do Aero Rancho, juntamente com
suas colaboradoras, pelo apoio.
Queremos contar com vocês na

próxima missão desta Associação,
que será em Rondonópolis, MT, de
13 a 22 de dezembro de 2013.
Contamos com as orações e o apoio
de todos os nossos irmãos do Brasil.
Desde já agradecemos.

Muitos arranjos de cabelos

Até o artesanato funcionou
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ASSOMAT em festa
Adenilton L. Santos Batista, Mato Grosso do Sul

Batismo de três pessoas em Alta Floresta, MT

Nos dias 26 a 28 de abril 2013, os
irmãos de Alta Floresta, MT, estive-
ram em uma grande festa espiritual.
Contamos com a participação de
vários irmãos de Peixoto de
Azevedo, Sinop, Nova Canaã,
Cuiabá, Sorriso e outros lugares da
União Norte, e inclusive de uma
equipe de colportores de Cuiabá, do
pastor do Campo Mato-Grossense,
Felipe Souza, e do presidente da
ASSOMAT, Renato Konrath.
Tivemos o privilégio de ouvir
belíssimas mensagens por inter-
médio do Espírito Santo de Deus na
pessoa do pastor Renato, sob o tema
principal “O perigo de uma religião
formal”. Na sexta-feira, ouvimos
sobre os “Perdidos inconscientes”;
no sábado, sobre os “Perigos da
falsa conversão”; no domingo, sobre
“a verdadeira conversão”.
Também no domingo, pela manhã,
participamos de uma festividade

celestial: o santo batismo de três
preciosas almas, selando compro-
misso com Deus. O pastor Renato
oficiou o batismo e o pastor Felipe
recepcionou os novos membros e
ministrou a santa ceia do Senhor a
todos os membros que estavam ali.
Pudemos sentir a presença de Deus
em todas as programações nesse
final de semana. Que cada um

possa sempre se lembrar de orar por
todas as sementes lançadas pelos
queridos irmãos e pelo obreiro
Adenilton Luiz dos Santos batista, a
fim de que elas possam vir a germi-
nar e dar frutos para vida eterna.
Orem em favor do nosso trabalho
na ASSOMAT, e que toda honra e
glória sejam dadas ao Senhor Jesus
para sempre.

Nos dias 12, 13 e 14 de abril de
2013, a igreja localizada no povoa-
do de Saco Grande viveu momentos
de alegria, com a presença da Irmã
Vaneilde, como departamental, da
família Andrade, de Aracaju, com
seus instrumentos musicais, do
grupo misto local, organizado pelo
irmão Marcos Aragão, e de irmãos
de toda a região. Em todo o fim de
semana, ouvimos palestras sobre o
papel da criança no lar, na igreja e
na sociedade.
As crianças nos surpreenderam
com seu potencial, realizando a
escola sabatina de acordo com o
programa. No sábado à tarde, a
programação livre foi intercalada
com instruções aos professores de
crianças. No domingo pela manhã,
os jovens encontraram lazer junto à

Primeiro Seminário do Departamento
Infantojuvenil da ABASE
Alexandro Lopes dos Santos, Bahia

Irmãs responsáveis pelo
Seminário entregando presentes

É da boca das crianças que sai
o perfeito louvor

“Instrui o menino no caminho em que deve andar [...].” Provérbios 22:6.

natureza e, à tarde, aconteceu uma
calorosa reunião com pais e filhos,
com a presença da irmã Vaneilde,
do obreiro local e de um represen-
tante do Conselho Tutelar. Encer-
ramos a nossa programação no
domingo à noite, com o tema “E a
família, como vai?”. Todos saíram

felizes – as crianças ganharam
presentes e os professores, um kit de
capacitação e uma recordação
inesquecível para todos os que
participaram. Que Deus continue
capacitando pais e professores
nessa grande obra de educar.
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A tecnologia da oração
Thiago Lima Duarte, Sergipe

Hoje em dia, a distância não mais
separa amigos que moram em
cidades distintas, não mais separa
parentes que não se veem faz tempo,
nem tampouco casais de namo-
rados. O mundo está pequeno e a
distância entre as localidades é
cada vez menor, e isso se dá, em
parte, por causa dos meios de
comunicação.
Comunicar-se é a sensação do
momento. Celulares, tablets, emails,
webcams e redes sociais são
algumas das ferramentas dotadas
de tecnologia que fazem parte do dia
a dia de jovens e adultos conectados
à era da globalização. Pegar o
celular e ligar para o filho, mandan-
do-o estudar para as provas, estar
informado acerca dos aconteci-
mentos locais e internacionais,
postar vídeos na web, compartilhar
fotos de momentos inesquecíveis e
conversar com amigos em chats
tornou a comunicação mais rápida
e, de certa forma, prazerosa.
Poucos são os que ainda escrevem
cartas e ouvem o noticiário nas
rádios, ou ainda sustentam a ideia
de que obter alguma dessas ferra-
mentas eletrônicas é um luxo. Não!
Fazer-se falar e ouvir é necessidade
tão imediata quanto beber, comer e
vestir. Homens e mulheres precisam
expor suas emoções e explanar suas
opiniões.
 Entretanto, não vi nada tão eficaz
quanto a “tecnologia” da oração.
Supera qualquer banda larga de
15M, não gera interrupções na
conexão e a assistência técnica vai

além do horário comercial. E o
melhor: não precisa pagar para
acessar o serviço.
Um dos hinos do Quarteto Lumen
descreve muito bem o que é e para
que serve: “A oração é a chave do
céu. Ela me leva para um lugar de
amor. Sinto paz, alegria e me livro
do temor. Não posso viver sem falar
com meu Senhor.” A oração é o
canal que nos mantém “conectados”
com o Salvador. Por meio dela, é
possível desabafar sobre os pro-
blemas, contar as ansiedades e
agradecer as oportunidades. Não
precisa agendar horário, local ou
ocasião. Basta apenas estar em
comunhão.
A oração é uma necessidade da
alma, assim como o alimento é para
o corpo. Por conta disso, em Ara-
caju, SE, foi realizada a Semana de
Oração Jovem. Joelma Nepomuceno
(dirigente da igreja), em parceria
com o Departamento Jovem, orga-
nizou o evento, realizado entre os
dias 21 e 26 de abril de 2013. 
“Oração que louva” foi o tema
desenvolvido pela dirigente no
domingo, 21, relatando a história de
Josafá. Na segunda-feira, Ellen
Raquel ilustrou, a partir da multi-
plicação dos pães, a “Oração que
alimenta”. Livia Duarte abordou, na
terça-feira, a “Oração que cura” ao
contar a experiência de vida do cego
Bartimeu. A história do rei Ezequias

foi trabalhada por Talita Damas-
cena na quinta-feira, 24, com a
“Oração que restaura”. Joás
Andrade convidou os presentes a
sossegarem, pois Deus estaria
ouvindo os clamores deles. A
pregação “Oração que acalma” foi
baseada no Salmo 17. A Semana de
Oração Jovem terminou com
“Oração e formação: dupla
imbatível” no dia 26, sexta-feira, e
Ednajara Barbosa instruiu a
congregação a observar o exemplo
do jovem Daniel.
Caro irmão, convido você a dedicar
parte do seu tempo para falar com
Deus. Jovens, adultos e idosos que
oram se tornam sábios e alcançam
força do Céu para enfrentar as
tentações e os pesares que a vida
lhes impõe. Homens e mulheres de
sucesso tinham a oração ao
alcance. Lembre-se do exemplo de
Daniel, de Paulo e do próprio Cristo.
Portanto, se quiser obter vitórias na
vida material e, principalmente, na
espiritual, siga o conselho do
apóstolo Paulo aos tessalonicenses:
ore sem cessar.

Crianças louvando ao Senhor
Jovens que participaram da
Semana de Oração

Equipe de Louvor na Semana
de Oração
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Marta Rocha, Sergipe

Encontro de Jovens “Pureza que
agrada a Deus”
Durante os dias 31 de maio a 2 de
junho de 2013, ocorreu em Estância,
SE, em um acampamento junto à
natureza, um encontro de jovens
com o tema “Pureza que agrada a
Deus”. Além do local bastante
aprazível, contamos também com a
recepção calorosa dos queridos
irmãos sergipanos.
Estiveram presentes no evento
vários irmãos de diversas cidades
da Bahia, de Sergipe e outros
estados. As pregações foram
ministradas pelo pastor Mateus
Sousa, atual presidente da União
Norte Brasileira. O irmão Clóves
Rocha, departamental de jovens da
ABASE, realizou palestra no sábado
à tarde para os jovens sobre o ideal
de pureza que a Palavra de Deus
estabelece para a juventude de Seu
povo. Houve também um debate
mediado pelo pastor Héber
Menezes, o obreiro Madiel Santana
e o irmão Clóves Rocha com os
jovens no domingo pela manhã,
além de terem sido realizadas
palestras para casais pelos pastores
Silvan Paulo (presidente da
ABASE) e Mateus Sousa.

Coral de Aracaju

No sábado pela manhã, o pequeno
Miguel, filho dos irmãos Marcelo e
Naiara, foi apresentado e dedicado
ao Senhor pelo pastor Silvan. Nesse
evento, foi ordenado ao pastorado o
obreiro bíblico Héber Menezes Reis,
em uma cerimônia muito solene e
emocionante, tornando-se o pastor
mais jovem da associação ABASE,
com apenas trinta anos de idade.
Participaram da solenidade da
ordenação os ministros Mateus
Sousa, Silvan Paulo, Gilson Melo e
Aurelino Barbosa.
No domingo pela manhã, houve
uma bela cerimônia batismal de
quatro preciosas almas. O

encerramento do evento deu-se ao
meio-dia do domingo, deixando nos
participantes muita saudade e o
desejo de tornarem-se puros de vida,
assim como Cristo nos ensinou.
Ficou claro com esse evento, tanto
para os participantes quanto para
os organizadores, que devemos
tratar mais desses assuntos na
igreja, especialmente em vista da
ausência de valores morais na
sociedade atual.

Ordenação do irmão Heber
Menezes ao pastorado

Pastor Heber Menezes e sua
família

Batismo de quatro pessoas

Apresentação do pequeno
Miguel
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Dorcas: oração, ação e emoção
Nilson Pinto, Pará

Equipe completa, para a recolta

Parte dos donativos

Pela graça de Deus, o Departamento Social da igreja de
Parauapebas, PA, está trabalhando na seara do Senhor com
toda energia, prudência e sabedoria que só os filhos da luz
possuem. E assim como o rei Ezequias, as irmãs que o
compõem começaram pela consagração pessoal; aí veio o
primeiro trabalho, reunir as mulheres em oração na casa do
Senhor. Hoje, elas se reúnem todas as sextas-feiras para orar
na igreja pelos irmãos, pelo trabalho e por suas famílias. 
Na sequência, tivemos o nascimento do menino Lucas Calebe,
filho do irmão Felipe Melo e da irmã Vilani. Então veio a
necessidade de assistência aos pais do nenê. As dorcas em
ação enviaram, na noite do nascimento, recursos e convo-
caram todos a orar, pois o parto era de risco. Pela graça de
Deus, o bebê nasceu saudável.
Também houve um baby-chá beneficente a outro nenê que
precisava de ajuda.
Agora entra a emoção: todos os recoltistas foram convocados
para uma recolta no dia 9 de junho de 2013; o intuito era doar
cestas básicas a famílias carentes. “Porventura, não é também
que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os
pobres desterrados? E, vendo o nu, o cubras, e não te escondas
daquele que é da tua carne?” (Isaías 58:7). A arrecadação foi
um sucesso – conseguiu-se 141 kg de alimentos. O mais
importante foi a participação de juvenis, integrados ao
trabalho da igreja. E que delícia foi o almoço oferecido aos
valentes!
Os irmãos do Departamento Social resolveram doar um sopão
aos drogados de um local chamado “pé inchado”, onde vive
todo tipo de pessoas desamparadas pela sociedade e que se
drogam para esquecer as decepções pessoais.
Foram semanas de preparação: orações pessoais e em grupo,
pedidos de oração pelo trabalho, preparação do alimento
e tudo de que se precisa para a execução da tarefa. Na véspera,
praticamente não dormimos, pois muitas eram as indagações:
Será que vai dar certo? Como vão nos receber? Teremos medo,
vergonha, ou desistiremos? Tudo isso passou ao amanhecer. E
às 6h, partimos para preparar o local. Foram tantas estórias
de desventuras que não tinha como não nos envolver por
aquelas tristes experiências de vida. Nossas irmãs foram
ameaçadas, o carro que levou o material foi chutado. Mas elas
não desistiram. Um senhor, ao tomar seu lanche, de tão
alegre que estava, entoou as estrofes de um hino de nosso
hinário (371): “Foi na cruz, foi na cruz em que alfim percebi
meu pecado castigado em Jesus...”. Um detalhe: ele nunca foi
membro de nossa igreja. Naquele momento, entendi que o
Senhor abençoou esse trabalho. Obrigado, Deus. Agradeço a
Ti, Senhor, por ter me dado a oportunidade de conhecer essas
jovens senhoras de oração e ação; Deus lhes abençoe
ricamente a vida, irmãs Otalinete Lima, Alexandra Pinto, Ana
Lúcia, Marluce Abreu, Cléris Fernandes, Selma Moraes, Mirna
e Roseane.
“Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apres-
sadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a
glória do Senhor será a tua retaguarda.” Isaías 58:8.

Momento de oração

Senhora sendo beneficiada pela recolta
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Fracisca Farias, Pará

Mães homenageadas em Parauapebas

Homenagem às mães pelas crianças em Parauapebas, PA

Conferências evangelísticas em Volta
de Cima

No dia 11 de maio de 2013, a
escolinha das crianças esteve em
festa na igreja de Parauapebas,
PA.
As professoras, Flávia, Francisca,
Lurdes, Raylene, Eliena e Elisân-
gela, juntamente com as crianças,
realizaram um trabalho em
homenagem às mães apresentado
na escola sabatina. Hinos foram
dedicados a elas, e cada mãe
recebeu flores confeccionadas
pelas professoras.
Após o culto divino, as mães foram
convidadas à escolinha, onde
receberam mais homenagens e
uma bolsa, também confeccionada
pelas professoras.
À tarde, continuamos com a
programação na casa da profes-
sora Flávia. A cada dois meses,
realizamos um culto infantil com
as crianças dessa rua. Aprovei-
tando essa data especial, convida-
mos desta vez as mães para um
chá da tarde.
Elas aceitaram nosso convite, e
tivemos uma tarde muito prazero-
sa, durante a qual ouvimos sobre a

responsabilidade que as mães têm
de educar os filhos para o Senhor.
Como exemplo bíblico, citamos
Ana, mãe do profeta Samuel. A irmã
Alexandra foi convidada a explanar
essa linda mensagem.
Oramos para que, quando Deus
perguntar pelos filhos que nos deu,
possamos dizer: Eis-me aqui,
Senhor, com os filhos que Tu me
deste. As crianças apresentaram

hinos em agradecimento a Deus e
dedicados às mães. Concluímos
com uma oração.
Depois as convidadas lancharam,
receberam flores, brindes e
lembranças preparadas com muito
amor pelas professoras.
Agradecemos a Deus por esse
trabalho; que a semente plantada
naquele bairro possa germinar,
para honra e glória de Deus.

Lidiano Chagas, Bahia

Nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2013,
ocorreu em Volta de Cima, municí-
pio de Inhambupe, BA, uma série de
conferências evangelísticas,
ministradas pelo pastor Gilson
Melo, com o tema “A recompensa de
permanecer em Cristo”.
Estiveram presentes na ocasião os
irmãos Aurelino Barbosa e Lidiano
Chagas (respectivamente, pastor e
obreiro do Campo) e irmãos de
Alagoinhas, Salvador, Ribeira do
Pombal e Feira de Santana.
Todavia, o destaque do evento foi a
grande quantidade de visitantes
que, para honra e glória de Deus,
compareceram aos três dias de
programação. Eles receberam o

livro O Futuro Decifrado. Pedimos
aos leitores que orem por essas almas,
a fim de que se cumpra o que está

escrito em Eclesiastes 11:1: “Lança
o teu pão sobre as águas, porque
depois de muitos dias o acharás.”

Presentes nas conferências evangelísticas em Volta por Cima, BA
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Crianças responderam ao chamado

Irmão Gabriel
Gonzalez

Encontro de jovens na ASSOMAT
Miqueias Sousa, Mato Grosso

Batismo de cinco pessoas em
Cuiabá, MT

A cidade de Cuiabá, MT, parou nos dias 31 de maio a 2
de junho de 2013,  quando ocorreu um maravilhoso
intercâmbio entre os jovens e os demais irmãos da
ASSOMAT. Estiveram presentes irmãos de várias
cidades, louvando e adorando nosso Criador.
As mensagens maravilhosas do evangelista Gabriel
Gonzalez, instrumento nas mãos de Deus, confortava
os corações. Sentimos a presença especial de Deus nas
reuniões; muitos visitantes participaram de todas as
programações, e ficaram maravilhados com o batismo
de cinco preciosas almas que ocorreu no domingo pela
manhã.
Após o batismo, já na escola, tivemos palestras para os
jovens solteiros e os casados; o pastor Joel Antonio
Silva dirigia a reunião com os casais, ao passo que o
irmão Gabriel Gonzalez passava instruções do projeto
“Na hora certa” para os demais jovens.
Ouvimos belíssimos louvores ao Senhor, vários irmãos
participaram; o Conjunto Conexão Jovem, de Campo
Grande, de forma especial, estava animadíssimo com
sua primeira viagem de apresentação, e animosamente
louvou ao Senhor – louvores que preparavam o coração

Conexão Adolescente – Itaporã, MS
Há alguns anos, tem havido um grande desperta-
mento de crianças e juvenis na cidade de Itaporã,
projeto conduzido pela irmã Ana Maria e que tem
levado a diversas famílias a semente da Palavra de
Deus. Pensando em expandir o trabalho, foi
realizada uma série de conferências especial para os
adolescentes. O departamental de jovens da
UNISUL, pastor Joel Silva, esteve conosco e ficou
surpreso ao ver tantos juvenis reunidos.
Na sexta-feira, 14 de maio de 2013, às 18h30, deu-se
início às programações. O corinho que ficou
marcado na mente dos adolescentes foi “Vaso novo”,
pois eles pediam que o cantássemos todos os dias.
As mensagens foram bem sugestivas: Descobrindo,
curtindo e vivendo o melhor da adolescência.
Contamos com aproximadamente quarenta juvenis,
entre dez e dezesseis anos.
No sábado à tarde, assistimos a duas palestras
maravilhosas: “O adolescente e as redes sociais” e
“Na encruzilhada da vida”.
No domingo pela manhã, houve mais palestras:
“Sexualidade, drogas e família”, com os profis-
sionais: Jones (enfermeiro), Regiane Ferreira
(enfermeira) e Adriana (psicóloga).
Não sabemos qual desses momentos produzirá
frutos, mas a sementinha está nesses pequenos
corações; oremos para que o Senhor cuide de cada
um deles, e que tenhamos o privilégio de abraçá-los
na eternidade.

dos ouvintes para as maravilhosas
mensagens de Deus.
Após o término, ficam as
lembranças, recordações dos
momentos que juntos passamos e
das vidas que foram
transformadas. Somos gratos a
Deus por esse privilégio e por ter
nos conduzido em mais esse
maravilhoso evento.

Palestras muito importantes a todos os ouvintes
principalmente aos jovens adolescentes
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Batismo em Fabião
Olmício Nascimento Freitas, Minas Gerais

Presentes no batismo de Pedrina

Distante 643 km de Belo Horizonte,
Fabião, distrito de Itacarambi, MG, é
um lugar de onde saíram muitas
pessoas da família Nascimento (a
maioria jovens) decididas a favor da
fé do Movimento de Reforma.
Fizeram decisões baseadas na
convicção da verdade por meio do
trabalho do Espírito Santo e sob a
influência das palavras e exemplo
dos pais na fé, irmão Joaquim
Nascimento e irmã Maria Campos
(a “tia Luta”).
Atualmente, a maioria dessas
pessoas não reside mais em Fabião,
pois tiveram de sair – alguns como
missionários (pastor, obreiros e
colportores), outros para exercer
outras atividades e também pregar o
evangelho.
Há muitos anos, houve um sonho de
que uma igreja (um templo) se
levantasse nesse lugar. Faz alguns
anos que esse sonho vem se tor-
nando realidade. A casa do Senhor
foi erigida e tem se feito alguns
esforços no sentido de conquistar
almas.
O dia 23 de janeiro de 2013 foi
maravilhoso para a pequena igreja.
Foi o dia do batismo da irmã Maria
Pedrina de Almeida Nascimento, ou
apenas “Pedrina”, como é conhe-
cida por todos. Pedrina foi por
muito tempo uma admiradora da
Igreja Adventista do Sétimo Dia –
Movimento de Reforma. Durante
um período de nove anos, ela
comparou o Movimento de Reforma
com outra denominação. Recebeu
muitos estudos e estudou por si
mesma os pontos que estabeleceram
a diferença entre as duas igrejas.
Tive o privilégio de estudar durante
alguns meses vários pontos da fé
com a Pedrina e algumas de suas
irmãs.
A cerimônia do batismo foi oficiada
pelo pastor Otavio Nascimento
Freitas, líder da obra na região de
Coronel Fabriciano, MG. Estava
presente, dirigindo a programação,
nosso missionário da região de
Guanambi, BA (atualmente em

convidados, amigos e irmãos
desfrutaram de momentos felizes na
presença de Deus.
Duas pessoas que também
colaboraram para a realização do
evento e que estiveram ajudando a
evangelizar a irmã Pedrina foram o
pastor Hermes Barbosa, atual
presidente da ASMIN, e Antonio
Lira, obreiro de São João de
Missões na época.
Cremos que Deus ainda tem muitas
almas nesse distrito. Oramos para
que sejam agregadas ao redil da
verdade presente. Esperamos que,
pela obra do Espírito Santo, essas
almas sejam levadas aos pés de
nosso Senhor Jesus Cristo. Damos
graças ao Grande Deus pela obra já
realizada. Uma alma tem um valor
infinito, incalculável.

Pastor Otávio batizando Pedrina

Salvador), Oséias Nascimento
Freitas. A alegria estampava o olhar
da pequena multidão presente às
margens do Riacho Peruaçu.
No templo, além da recepção dessa
alma como membro da igreja, o
pastor realizou a apresentação de
duas crianças: Lucas Nascimento
Cardoso e Heitor Alkimim de
Oliveira. Os pais e demais

Conte sua
experiência,

envie notícias
do seu campo
e ajude-nos a

fazer um
Observador

da
Verdade
melhor.
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Robson Araújo, Rio de Janeiro

Encontro de líderes em Penedo
Foi realizado no dia 7 de abril de 2013, na cidade
turística de Penedo, distando 150 km do Rio de Janei-
ro, um evento patrocinado e organizado por inte-
grantes da “ARJ” (Associação do Rio de Janeiro)
denominado “Encontro de líderes da ARJ”, com
programação voltada para dirigentes, vice-dirigentes,
além de dirigentes de obra missionária das igrejas de
todo o estado do Rio de Janeiro.
O evento contou com a presença maciça de todos os
obreiros, pastores e departamentais do campo, que
para ali afluíram a fim de partilhar de experiências e
ministrar palestras espirituais e motivacionais,
objetivando o planejamento e a otimização do tra-
balho por realizar ao início de mais um triênio.
Além dos participantes já citados, estiveram no local
seus familiares, para desfrutarem da estrutura física e
natural da pousada denominada “Casa de Pedra” e,
portanto, passarem juntos um belo dia na presença de
Deus e dos irmãos.
A reunião teve início às 9h, com o pastor Edvaldo
Santos apresentando o tema “Consagração”; em
seguida, o pastor Ronaldo Araújo, diretor da Clínica
Naturista “Oásis Paranaense”, que também se fazia
presente, discorreu sobre assuntos relacionados à
saúde e ainda deu dicas de como usufruir dos serviços
oferecidos no referido local.
O pastor Waldomero falou sobre o tema “Operosidade
e trabalho”, destacando as diferenças entre os dois
termos e a necessidade de ambos. Após breve pausa, o
irmão Marcos Pedrazas, departamental de música da
associação, discorreu sobre um tema de cunho motiva-
cional: “Crescendo em liderança”, abordando aspectos
da vida de Neemias como líder de sua época e de seu
povo, traçando paralelos e mostrando como os nossos
líderes atuais devem se conduzir de forma a serem
verdadeiros líderes e não apenas meros administra-
dores, e de quais artifícios e métodos podem utilizar-se
em conformidade com a Palavra de Deus.

O pastor Oziel expôs ainda o tema “A liderança local e
o crescimento da igreja”, destacando fundamental-
mente a importância da igreja local como a principal
célula de todo o progresso da igreja em geral, e o alto
privilégio e responsabilidade outorgados aos dirigentes.
Após essa abençoada primeira bateria de maravi-
lhosas palestras, seguiu-se um delicioso almoço
preparado por uma equipe de irmãs, esposas de pasto-
res e outras várias irmãs voluntárias desejosas de
colaborar com o evento, as quais contaram com uma
estrutura de ponta no local, dispondo de refeitório com
ampla cozinha industrial e sistema self-service, além
de notório bom gosto e cuidados gastronômicos
evidenciados no preparo da refeição.
Seguiu-se, na parte da tarde, após alegre momento de
confraternização, um momento de diálogo e breves
anúncios com o irmão Célio Bayer, departamental de
jovens da associação, e ainda exposição de planeja-
mentos evangelísticos feitos pelo então departamental
de obra missionária da associação, irmão Joás Barbo-
sa, projetando planos e metas direcionadas para o
trabalho missionário nas igrejas da ARJ.
Finalmente, foi entregue a todos os dirigentes de
igrejas presentes no evento todo um projeto anual de
trabalho elaborado pelos departamentais da associ-
ação, impressos em forma de folders, e ainda um
cartaz para se afixar nas igrejas, sendo essa uma
iniciativa pioneira e inovadora dentro da União
Brasileira, levando, dessa forma, o selo da aprovação
divina, pois certo é que o Senhor Se agrada de “que se
faça tudo decentemente e com ordem” (1 Coríntios
14:40).
O pastor Gildo, presidente da “ARJ”, fechou o dia
expondo uma palestra especial a todos os presentes no
evento, destacando a importância do trabalho da
igreja como um todo e motivando todos a sair dali com
o firme propósito de devotar mais a vida a ganhar
almas para Deus.



28 OV jul–set/2013

Adarlete Sousa, Pará

Batismo de três almas em Anapu
Nos dias 17, 18 e 19 de maio de
2013, foi realizada uma série de
conferências sobre família na
cidade de Anapu, PA, ministrada
pelo pastor regional, irmão
Valdionor Nunes. E no domingo,
dia 19, foram batizadas três almas
no rio Anapu.

Três pessoas batizadas pelo
pastor Valdionor Nunes em

Anapu, PA

Graças a nosso bom Deus, o Pro-
grama “Saúde Total” de Nanuque,
MG, tem funcionado muito bem.
Levamos aos ouvintes assuntos
interessantes, e nossa programação
tem um estilo bem inovador e
cativante. Além da transmissão
pelas ondas da rádio (104,9 FM), há
também a transmissão pela internet
(www.radiosocialfm.com), das 12 às
13h, de segunda a sexta-feira.
Temos boa audiência e muitos são
os ouvintes assíduos, que, além de
não perderem um programa, sempre
ligam para o telefone da rádio e
comunicam que estão ouvindo,
fazem alguma pergunta ou sim-
plesmente pedem um “alô”.
Temos visitado muitas famílias
graças a esse trabalho! No livro
Conselhos sobre o regime ali-
mentar, p. 73, lemos: “Quando
devidamente conduzida, a obra de
saúde é uma cunha de penetração,
abrindo caminho para que outras
verdades alcancem o coração.”
Apesar de o programa ser
direcionado para a questão da
saúde, nosso alvo principal é falar
de Jesus para os ouvintes.
Foi então que, com esse intuito,
realizamos, depois de muita
divulgação, o Primeiro Encontro de
Ouvintes do Programa “Saúde
Total”, no sábado, 6 de abril de
2013.
Pouco antes das 9h, eles começaram

Primeiro Encontro de Ouvintes
a chegar. Graças ao trabalho do
Espírito Santo, recebemos cerca de
trinta visitantes, ouvintes do
programa. Assim que chegavam,
recebiam um livro Conflito e vitória,
um folheto evangelístico e uma
revista Saúde total. Todos os
brindes foram doados pela nossa
associação (ASMIN).
Realizamos a escola sabatina, com
o estudo da lição, e, no culto divino,
assistimos a uma palestra sobre
saúde maravilhosa. O fisioterapeuta
e pastor Erivaldo Domingos foi
quem a ministrou, com o tema
“Qualidade de vida”. Ao fim, foi feito
um apelo, convidando os ouvintes a
recorrerem ao Médico dos médicos,
Jesus Cristo, para terem vida em
abundância.
A programação matutina foi
intercalada com vários sorteios,
contemplando os ouvintes com
livros sobre saúde, consultas
médicas para o dia seguinte e uma
linda cesta de café da manhã.
Ao fim da programação, todos
foram convidados a participar de
um delicioso almoço vegetariano,
preparado pelas nossas habilidosas
irmãs reformistas.
Se na sua cidade não há Programa
“Saúde Total”, divulgue em sua
igreja – para membros, e
principalmente visitantes – o
endereço da rádio online, para que
nos ouçam pela internet.

Pedimos a todos que orem pelo
sucesso desse programa, para que
Deus continue atuando nos
corações, e assim muitas almas
possam alcançar a salvação.

Jonas Damacena, Minas Gerais

Momento da refeição

Visitante recebendo um brinde
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Campanha Antitabagismo em Barreiras
“Há necessidade de homens que
orem a Deus pedindo sabedoria e
que, sob a orientação divina,
possam pôr nova vida nos antigos
métodos de trabalho e inventem
novos planos e métodos modernos
de despertar o interesse dos mem-
bros da igreja, alcançando os
homens e as mulheres do mundo.”
Manuscrito 117, 1907.
Com o objetivo de “alcançar homens
e mulheres do mundo”, a ABASE,

Hermes Mariano Machado, Bahia

Concluintes do curso

Pastor Silvan entregando
certificado e bíblia a ex-fumante

Irmãos de Barreiras, BA

Departamento de Evangelismo da
União Norte esteve em Barreiras,
BA, para a realização de mais uma
de suas campanhas. O trabalho faz
parte do programa da União Norte
de abertura de um novo campo a
cada ano, com o envio de um obreiro

Associação Bahia-Sergipe, tem
investido em campanhas anti-
tabagismo como meio de alcançar e
beneficiar pessoas que estão presas
pelos vícios.
De 26 de julho a 3 de agosto de
2013, uma equipe liderada pelo

itinerante. A cidade de Barreiras,
que já conta com um bom grupo de
irmãos, recebe agora um importante
reforço: o irmão Wagner e sua
esposa, Joana.
Durante a semana da campanha,
mais de quarenta pessoas deixaram
de fumar. E muitos, no fim, aceita-
ram estudos bíblicos.
Que nossas orações por nossos
queridos irmãos em Barreiras e pelo
trabalho evangelístico feito ali
subam a Deus.

A jovem Ana sendo batizada, ao lado junto com a família

Batismo em Campo Grande

No dia 25 de maio de 2013, tivemos
a alegria de presenciar o batismo da
jovem Ana, que rendeu seu coração
a Cristo e sentiu a necessidade de
descer às águas. O batismo foi
oficiado pelo pastor Renato
Konrath.
Foi um momento de muita alegria e
emoção. Pedimos oração em prol
dessa jovem, para que permaneça
nos caminhos do Senhor até o fim e
esteja na eternidade com a família
da Terra e do Céu.

Marcos C. Souza, Mato Grosso do Sul

“Digo-vos que assim haverá alegria no Céu por um pecador que se arrepende, mais do que
por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento.” Lucas 15:7.
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Um marco histórico

Conferência e batismo em Cesário
Lange
Rose Santiago, São Paulo

Os cinco batizandos junto com os responsáveis, em Cesário Lange, SP

Nos dias 28 e 29 de junho de 2013,
último fim de semana do mês,
Cesário Lange estava em festa
juntamente com os Céus. Realiza-
mos uma conferência com a presen-
ça do pastor Jairo Antônio Silva e
também dos grupos musicais
“Príncipe da Paz” e “Ressoar”, de
Belo Horizonte, MG.
Os irmãos Celso Almeida Costa,
Redner Yuli Costa, Kelson Kliver
Costa, Joilson Pacheco Nascimento
e Lidiane Alkmin Nascimento
decidiram entregar a vida a Deus
completamente, e demonstraram
isso por meio do ato batismal.

A igreja inteira ficou feliz, mas
nenhum coração se sentiu mais
agradecido do que o da irmã Neide
Costa, que teve a honra de ver seu
esposo (Celso), seus dois filhos
(Redner e Kelson) e seus sobrinhos

(Joilson e Lidiane) tomarem a
decisão de permanecer ao lado do
Senhor.
Leiam o testemunho e os agradeci-
mentos da irmã Neide aos novos
membros da igreja de Deus.
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Antônio Meireles, Ceará

Festa em Quixadá

Nos dias 7 a 9 de junho de 2013, a
comunidade reformista de Quixadá
esteve em festa: comemoramos mais
um aniversário de nossa igreja. Na
ocasião, foi realizada uma animada
conferência, com o tema central “Os
últimos acontecimentos da história
da humanidade”.
Iniciando a programação na sexta-
feira, a primeira palestra foi minis-

trada pelo irmão Renan, diretor de
colportagem da ANOB. No sábado,
foi realizada uma animada escola
sabatina. O orador do culto divino
foi o pastor Isaías Reis, atual
presidente da ANOB.
No domingo pela manhã, presen-
ciamos nas águas do Açude Cedro o
batismo de seis preciosos jovens,
que selaram publicamente seu voto

“O Senhor designou os jovens para serem Sua mão auxiliadora.” Testemunhos para a igreja,
v. 7, p. 64.

Batismo de seis jovens em Quixadá, CE

de fidelidade ao Mestre com o santo
batismo, oficiado pelo pastor
regional, Tiago Honório, e pelo
pastor Isaías Reis.
A conversão de uma pessoa é um
dos maiores milagres que podemos
presenciar. Deus tem uma obra
muito grande a realizar, obra essa
que não pode parar. O jovem que se
dispuser a trabalhar pode ser a mão
ajudadora do Senhor.
No domingo à noite, encerrou-se
nossa conferência com a última
palestra, feita pelo irmão Gideão da
Hora, intitulada “Eu tenho um
sonho”.
Contamos com a presença de vários
irmãos e amigos de Sabonete,
Fortaleza, Recife e Curitiba. Mas,
melhor do que isso, pudemos sentir
em todo momento a presença de
Jesus. Assim, Deus tem abençoado
Sua amada igreja em Quixadá, cada
dia acrescentando aqueles que se
hão de salvar.



32 OV jul–set/2013

O Bom Samaritano em ação
Eder Antonio Leivas dos Santos

Casa antes Casa depois

Cozinha antes Cozinha depois

Seminário de capacitação leiga em
Londrina
Sulivam Maximiano, Paraná

De 7 a 9 de junho de 2013, tivemos
o privilégio de receber o departa-
mental de evangelismo da União
Sul, irmão Romar Machado, que
nos trouxe conceitos de evangelis-
mo por uma nova perspectiva.
Na sexta-feira, o tema abordado foi
“A importância do discipulado”, nos
explicando a diferença entre
membro e discípulo, e por que é

importante discipular nossos
membros. Jesus disse: Ide, e fazei
discípulos.
No sábado, o tema foi “Como e por
que realizar missões urbanas”,
abordando o desafio de evangelizar
as grandes cidades. Foi-nos trazido
o número da população de Londri-
na, e como a igreja devia se organi-
zar para evangelizar aproximada-

mente duzentas mil residências.
No sábado à tarde, participamos do
seminário de capacitação missioná-
ria, e aprendemos a fazer desde um
simples contato missionário até uma
pesquisa de opinião religiosa,
oferecer um curso bíblico, dar um
estudo bíblico. Vimos também a
importância dos pequenos grupos.
Além das explicações, assistimos a

O Apóstolo Tiago disse que, se
nosso irmão tem alguma necessida-
de e não fizermos nada por ele,
nossa fé é vã. A irmã Saula Moraes,
ouvinte do Programa Saúde Total,
descobriu a verdade através das
ondas da rádio, confirmando sua
decisão de batismo no dia 24 de
Abril de 2010.

Infelizmente a irmã Saula não
morava em uma casa à altura de sua
posição como filha do Rei Jesus.
Então a Assistência Social agiu em
socorro dela, cumprindo sua missão
humanitária, preparando uma casa
honrada para aquela senhora.
Vários irmãos assumiram a respon-

sabilidade de construir a nova casa:
Luiz e Neli Coelho, Jocemar,
Arismar, Jonas, Pedro, Efraim,
Jaime, Luciano, Dagoberto, Eder,
Felipe, Leandro, Edgar, Schirlei,
Sílvio, Antônio e Jorci Aires.
Então, no dia 28 de abril de 2013,
com a presença do presidente
nacional do Bom Samaritano,
irmão André Devai, foi feito um
culto de agradecimento e de entrega
das chaves da nova casa à irmã
Saula. Cansada mas alegre, a
equipe envolvida teve o prazer de ver
uma filha de Deus feliz, atraindo a
admiração da vizinhança, que viu
nossa equipe fazer a diferença. Que
nossa atitude seja um estímulo para
levar outros à ação. Gálatas 6:2.
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A igreja do Purupuru, no Amazo-
nas, esteve em festa espiritual dos
dias 12 a 14 de julho de 2013. O
Departamento de Evangelismo da
União Norte Brasileira, na pessoa
do irmão Francharle Ferreira
Figuerôa, acompanhado de sua
esposa e filha, ficou responsável
pela conferência pública subordi-
nada ao tema “Cada reformista, um
evangelista”.
O pastor Mariano Laurentino
Santana, presidente do CAMIN,
juntamente com sua equipe, ficou
responsável por todos os prepara-
tivos do evento, inclusive a parte
operacional. Ele fretou um barco
com capacidade para quase cem
pessoas, que saiu lotado na manhã
de sexta-feira (12) rumo à Vila
Mutirão do Purupuru, um lugar
paradisíaco no meio da floresta
amazônica.
Todos tiveram uma calorosa recep-
ção pelos irmãos da localidade e
participaram da primeira conferên-
cia na parte da noite. No sábado
(13) pela manhã, a escola sabatina
e o culto divino foram muito provei-

vídeos e simulações que muito
contribuíram para o aprendizado. Ao

pôr do sol, todos ganharam seu kit de
evangelismo (livro Evangelismo

passo a passo, DVD com palestras e
simulações e disco de áudio do livro
Serviço cristão em MP3).
No domingo pela manhã, fomos
para a parte prática no campo: perto
de trinta pessoas saíram para o
trabalho de casa em casa.
Dezenas de famílias foram visitadas,
e várias aceitaram nossas revistas,
folhetos e cursos bíblicos.
No domingo à noite, foi apresentada
a última mensagem: “O cântaro
esquecido”. Nela, o irmão Romar
frisou a importância de esquecer um
pouquinho nossos interesses, a fim
de iluminar outros com a luz da
verdade.
Ficamos muito animados, e dispos-
tos a usar nossos talentos em todo
empreendimento missionário da
igreja.

Conferência sobre evangelismo no
Purupuru, AM
Genilson Júnio de Lima Figueira, Amazonas

“Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.” Eclesiastes 11:1.

tosos na igreja, que fica às margens
do rio. No sábado à tarde, foi
realizada a programação com
louvores e experiências, e o irmão
Francharle ministrou uma palestra
muito importante sobre evangelis-
mo. Após o pôr do sol, os jovens se
alegraram participando de diversas
atividades em um agradável mo-
mento de recreação.
No domingo (14) pela manhã, foi
realizado o batismo de seis precio-
sas almas nas calmas águas do
Lago Purupuru. Na parte da tarde,
foi feita a recepção dos novos
membros da família de Deus, e o
pastor Mariano Santana, junto com

o irmão Oldac Queirós, ministrou a
santa ceia do Senhor. À noite, o
irmão Francharle realizou a última
conferência, fazendo um comovente
apelo a todos os presentes, e os
irmãos de Manaus e do Purupuru se
uniram para fazerem uma emocio-
nante despedida para o então
obreiro local, irmão Hermes e
família, que foi transferido para o
estado da Bahia.
Toda a programação foi muito
maravilhosa, regada a muito açaí,
suco de cupuaçu e caldo de cana.
Mas o mais importante foi que saímos
daquele lugar com a certeza de
termos tido um encontro com Deus.

Irmãos que participaram do Seminário de capacitação leiga, PR
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Da esquerda para a
direita: Augusto Santiago,

Roney e Ana Maria,
Ellen e Eronides, Pollyana e

Frabilson, Marcela e Levy,
Maria, Gildete Nunes, Gunther
e Ella Bayer, Samuel Monteiro

e Lydia .

Sociais

Augusto Santiago
Mãe: Rosinete Pacheco Nascimento
Santiago
Pai: Tércio Lovro Santiago
Data: 5 de setembro de 2013.
Local: Tatui, SP.

Ellen Deyse Santos Santana e Eronides
Justino da Silva Neto
Data: 21 de julho de 2013.
Local: Aracaju, SE.
Oficiante: Josias Almeida Tavares

Matrimônios

Pollyana Loyola Martins e Frabilson
Lizaldo Jardim
Data: 21 de julho de 2013.
Local: Botiatuba, PR.
Oficiantes: Aroldo Gessner

Nascimento

Bênção matrimonial em fim de
semana festivo
Os dias 20 e 21 de abril de 2013 foram
muito especiais para os irmãos da igreja de
Rancho das Mães, no município de
Palmas de Monte Alto, BA.
No sábado de manhã, tínhamos uma igreja
repleta de visitantes prontos a ouvir a
Palavra de Deus. Depois da escola
sabatina, o pastor Advaldo, de Itabuna,
BA, nos apresentou uma mensagem
maravilhosa. À tarde, depois de um
almoço especial para as famílias refor-
mistas, nos reunimos debaixo do umbu-
zeiro no sítio Água Verde para uma
reunião igualmente animada; tivemos
louvores e experiências apresentados
pelos irmãos.
O primeiro dia da semana, 21, estava
alegre, pois trazia a boa-nova do enlace
matrimonial dos jovens Roney e Ana
Maria.
Foram momentos marcantes; tudo foi
feito decentemente e com ordem. O pastor
Silvan Paulo, presidente da ABASE, havia
instruído o casal para que não houvesse
atraso, e a cerimônia iniciou-se pontual-
mente às 19h30, ouvindo-se, na sequência,
um belo hino entoado pela jovem Sissa
Francielle.
Os noivos têm parentes não pertencentes
à nossa fé, à qual têm certa resistência;
mas o casamento foi o meio mais eficaz de
trazê-los à nossa igreja. E todos os que ali
estavam fizeram comentários positivos
sobre o que viram.
Pedimos a Deus as bênçãos sobre esse
casal, para que possa resplandecer a luz
divina.

Greyce Santos

Marcela e Levy
O pastor Eli Tenório, secretário da
Conferência Geral de nossa igreja, veio
exclusivamente do Canadá para realizar
esse enlace matrimonial no dia 21 de julho
de 2013.
Levy nasceu em Campinas, São Paulo. Há
dois anos, mudou-se para Boa Vista,
capital de Roraima, extremo norte do
Brasil, distante 4.665 km de Campinas.
Essa foi a distância percorrida pelo Levy
para encontrar o “amor da sua vida”. O
nome dela é Marcela. Nasceu em Pacajá,
Pará. De Pacajá a Boa Vista, são 6.683 km.
Foi uma verdadeira festa aqui em Boa
Vista. O pastor Eli fez conferências na
sexta-feira e no sábado. No domingo, o
casamento foi realizado no Auditório “Fé
viva”, com a presença de irmãos do
Canadá, São Paulo, Manaus, Pará e
Roraima. Agradecemos a Deus e desejamos
aos “pombinhos” muita felicidade, com as
bênçãos do Senhor.

Josias Ferreira da Silva

para os familiares, amigos, parentes e
todos aqueles que conviveram com ela.
Conheci a irmã Maria em janeiro de 1996,
quando saí de São Paulo para lecionar na
região de Cáceres, cidade de Mato Grosso.
Ela quase não frequentou a escola, mas
aprendeu com sua experiência e trabalho a
vencer os desafios da vida, educando e
ensinando os filhos nos caminhos de Deus,
deixando exemplo de caráter nobre,
íntegro, sincero e honesto. Tinha uma
memória implacável e um conhecimento
extraordinário da Bíblia e do Espírito de
Profecia; interpretava os textos com
clareza, parecendo vivenciar a história
neles contida.
Ainda muito emocionado ao prestar esta
homenagem, quero deixar meus sinceros
sentimentos de pesar à família Aguiar por
essa boa mãe e esposa, mulher batalhadora
que sempre esteve preocupada com o
bem-estar das pessoas e se dedicou
incansavelmente a ajudar o faminto, o
necessitado e o enfermo, e certamente
ficará na lembrança de todos os que um dia
foram acolhidos e ajudados por ela. Suas
qualidades superavam os defeitos. Sabia
como resolver situações adversas e, nas
adversidades, muitas vezes improvisava,
ensinando a todos como enfrentar os
obstáculos do dia a dia. Foi “mãezona”
para todos, em especial aos irmãos da
igreja de Cáceres. Neste momento de muita
dor e saudade, em nome dos irmãos de
Cáceres, envio aos familiares, parentes e
amigos nossa solidariedade e sentimentos.
Ficará na lembrança de todos nós os hinos
que ela sempre cantava, as brincadeiras
que fazia. Não podemos deixar de prestar
nossas condolências ao patriarca, irmão
Antônio de Souza Aguiar, um dos
pioneiros do Movimento de Reforma aqui
na cidade de Cáceres. Neste momento tão
triste e de dor, só nos resta orar, pedindo
ao nosso Deus que o conforte, juntamente
com todos os filhos, genros, noras, netos e
bisnetos.
A irmã Maria foi uma pessoa que passou
por nossa vida, deixando marcas positivas
que jamais o tempo apagará. Ficamos

Até breve, irmã Maria

“E Deus limpará de seus olhos toda
lágrima, e não haverá mais morte, nem
pranto, nem clamor, nem dor, porque já as
primeiras coisas são passadas.” Apoca-
lipse 21:4.
Recebi, com muita tristeza, a notícia do
falecimento da irmã Maria da Silva Aguiar,
ocorrido no dia 4 de junho de 2013 – cinco
dias antes, ela havia completado mais um
ano de vida. Foi uma perda irreparável

Óbito
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Culto de ações de graças
por 70 anos de existência

Aniversário

34

chorando a sua partida, mas confiamos na
promessa de que o Senhor Jesus virá para
ressuscitar todos os que foram obedientes
à Sua Palavra. “Aniquilará a morte para
sempre, e assim enxugará o Senhor Deus
as lágrimas de todos os rostos, e tirará de
toda a Terra o opróbrio do Seu povo;
porque o Senhor o disse. E naquele dia se
dirá: Eis que este é o nosso Deus; por Ele
temos esperado, para que nos salve. Este é
o Senhor; por Ele temos esperado; na Sua
salvação gozaremos e nos alegraremos.”
(Isaías 25:8 e 9).
Esta é a nossa esperança: rever a irmã
Maria na linda manhã da ressurreição dos
justos, quando o nosso Senhor Jesus
revestirá com as vestes da imortalidade
todos aqueles que obedeceram à Sua
Palavra, e iremos para sempre louvar o
Senhor. Que Jesus conforte nosso coração.

Leonildo de Aguiar

Pela graça de Deus, no domingo, 7 de
abril de 2013, a irmã Gildete Nunes
completou 70 anos de idade com muito
vigor. Seu aniversário foi comemorado na
igreja de Sobradinho, DF. Estiveram
presentes todos os seus filhos e alguns
netos, entre os quais uns vindos de longe.
Estiveram reunidos para a celebração
também os irmãos das igrejas de Asa
Norte, Paranoá e Taguatinga.
O culto foi oficiado pelo pastor Josias
Almeida, e foram apresentados slides
contando toda a vida da irmã Gildete,
desde a juventude até os setenta anos de
idade.
A irmã Gildete nasceu em Boa Nova, BA,
e aceitou a Reforma em 1970. Pela graça de
Deus, depois de muitos altos e baixos,
permanece firme até hoje. E esses setenta
anos, ela os considera bem vividos, pois
Cristo está sempre ao seu lado.
A festa foi maravilhosa. Se Deus permitir,
a festa dos oitenta anos será ainda melhor.

Hellen Fontenele e Gildete Nunes

Bodas de Ouro
No dia 28 de abril de 2013, os pastores
Felipe Souza e Renato Konrath oficiaram,
na igreja de Alta Floresta, MT, a
celebração da cerimônia de cinquenta anos
de união do casal Gunther Bayer e Ella
Carmen I. Bayer. O casamento dera-se no
dia 2 de fevereiro de 1963, na cidade de
Londrina, PR.
O pastor Renato Konrath deixou uma
belíssima mensagem para o casal, os filhos,
netos e genros, suplicando as bênçãos de
Deus sobre todos os da família e sobre os
demais casais participantes.
Abraço a todos os irmãos, e orem por nós.

Gunther e Ella Bayer

Bodas de Diamante
Samuel Alves Monteiro e Lydia
Schneider Monteiro
Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso
estamos alegres! Com a graça de Deus,
realizamos na igreja de Vila Matilde, no dia
16 de fevereiro de 2013, um culto de
gratidão a Ele pelos cuidados dispensados
a nós nesses sessenta anos de casados
vividos juntos! Casamo-nos em 15 de
fevereiro de 1953.
Foi com muita fé, amor, companheirismo,
força de vontade e, principalmente, as
bênçãos de Deus que alcançamos tamanho
presente do Pai. Não foi sem lutas que
trilhamos essa caminhada, por causa dos
problemas desta vida. Mas Ele nos deu
forças para a jornada, e muitas vezes nos
segurou quando tropeçamos. Com muita
oração, e confiando nas promessas do
Amor Maior, chegamos até aqui. Louvado
seja Deus! Vivemos com muita alegria e
felicidade todos esses anos. Muitas
lágrimas também foram derramadas ao pé
do altar. Mas Deus guiou nossos passos
desde o princípio, nos permitindo esse
momento de grande alegria. Deus nos
presenteou com uma filha, quatro filhos e
sete netos, além das incontáveis provas de
seu amor. Como é grande a Sua miseri-
córdia!

A cerimônia, dirigida pelo pastor Davi
Paes Silva, juntamente com o pastor João
Moreno – meu cunhado (Samuel) –
iniciou-se com a entrada dos cinco filhos,
as quatro noras e os sete netos, ao som
dos violinos da própria família. Os
“noivos” entraram ao som do violino da
neta de três anos (é do filho caçula), o que
chamou a atenção de todos os presentes.
Com seis violinos, uma flauta transversal,
um violoncelo, um violão e o piano, foram
tocados vários hinos pelos nossos netos,
filhos e nora.
Ficamos felizes com a presença do
conjunto masculino de Artur Alvim, que
abrilhantou a cerimônia com os seus belos
hinos, os quais comoveram a todos. O trio
de sopro da Vila Matilde, dirigido pelo
irmão Evanilson, também acalentou os
corações presentes com seus belos hinos.
Nosso muito obrigado a todos vocês por
essa participação.
Queremos registrar aqui nosso
contentamento e agradecimento pela
presença de todos, especialmente de
nossos familiares: os sete irmãos da
“noiva”, três cunhadas e três irmãs do
“noivo”, além de vários sobrinhos, muitos
vindos de longe, como Alemanha, Mato
Grosso, Pará, Caldas Novas, Brasília,
Paraná, Taubaté, Minas Gerais, Horto-
lândia, e vários de São Paulo. Essa reunião
foi transmitida pela internet, e assistida
pelos sobrinhos que não puderam se fazer
presentes.
Ouvimos um pequeno relatório da vida do
casal, contado por nossos filhos, desde a
infância, namoro e casamento, e alguns
relatos que marcaram esses sessenta anos,
além de algumas palavras dos filhos, que
expressaram sua gratidão a Deus por essa
tão marcante data na vida de todos nós.
Com um hino de gratidão de toda a família
e a bênção pastoral, foi concluída a reunião
de ação de graças, deixando na lembrança e
nas imagens gravadas os belos momentos
que ali passamos, desejando que outros
possam partilhar dessa bênção de Deus.

Com carinho, Samuel e Lydia
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Por Nilson Pinto, Pará

Colportagem valdense mirim em
Parauapebas

Jovens colportores - mirins distribuindo literatura, em
Parauapebas, Pará

Ao redigir esta matéria, me passou pela
mente cada centésimo de segundo em que
vivi uma experiência maravilhosa de
colportagem valdense ao lado de cinco
juvenis, cuja faixa etária vai de 12 a 15
anos.
Tudo começou com a notícia de que o
Departamento de Colportagem da ASAM,
junto com a União, estaria dando
palestras sobre o assunto. Aí veio o
interesse desses jovens de participar. No
último dia, houve o trabalho de campo e,
ao término, o valdense Bruno Pinto se
dirigiu a mim e disse: — O trabalho de
hoje me reanimou para voltar a colportar
(ele começou aos oito anos).
Imediatamente convocamos os juvenis

“Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem,
que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina!” Isaías 52:7.

interessados e foi formada uma equipe composta de
cinco deles: Edislam Silva, Bruno Pinto, Kelisson
Alves, Samuel Mendes, Jonias.
No dia 16 de junho de 2013, esses juvenis estiveram na
maior feira a céu aberto de Parauapebas, PA, e para lá
levaram as boas-novas, dando folhetos e informando
aos feirantes e aos clientes como adquirir qualidade de
vida através de revistas Conselheiro da Boa Saúde.
Todos que adquiriram as revistas ficaram gratos, e a
senhora Elizete disse estar grata a Deus pela
oportunidade e por ter meninos que ainda se preocupam
com a salvação de almas. Suas palavras foram: “Se
todos os pais tiverem o mesmo discernimento na
educação de seus filhos, o mundo será melhor, e muitas
mães não chorariam a morte de seus filhos para o
mundo.”
O jovem Joanã, ao saber desse projeto, se integrou ao
grupo. Hoje temos uma equipe formada de valdenses.
Irmãos, orem por esse trabalho, e principalmente por
esses bravos guerreiros de Cristo!
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Formatura  de Férias em Artur Alvim
Por Bruno Marques e Aroldo Gessner

Colportagem Transformando Vidas
Por Redner Yuli Costa, São Paulo

Responsáveis com os formandos

Foram 300 livros vendidos, 15 cursos Bíblicos
entregues, milhares de folhetos e contatos
missionários. Com a ajuda de Deus, cinco jovens
deixaram seus empregos para continuar nesta grande
obra. Três jovens se decidiram pelo batismo. Esse foi o
resultado do trabalho da equipe de férias em Campinas.
Deus está chamando os jovens de toda a Sua igreja
para sair e pregar o Evangelho. Se quisermos que Jesus
volte logo, então devemos ir para as ruas. Agradecemos
a Deus por todas as bênçãos alcançadas, e a todos os
colaboradores da Obra que nos ajudaram a realizar este
trabalho. Aos queridos amigos da Igreja de Campinas,
especialmente o irmão Luis Linares; ao querido casal
de Cesário Lange, Mateus e Raquel Teixeira, que foram
mais do que colaboradores, foram quase nossos pais.
Formatura
Foi uma grande festa. Durante três semanas, aproxima-
damente quarenta jovens decidiram colportar para
aproveitar as férias. E tiveram grande sucesso, tanto nas
vendas quanto no progresso pessoal e espiritual. Na
igreja de Alvim tiveram a oportunidade de agradecer
compartilhando a sua experiência na formatura.
O aprendizado para a vida! Isso é Colportagem!
Formandos:
Aline Peixoto, Amanda Marques, Barbara Marques,

Caroline Félix, Christhian Souza, Davi Danciguer,
Diogo Sobral, Douglas Crisóstomo, Douglas Sobral,
Elaine Rodrigues, Eldervan Calado, Elias Henda,
Elizângela Duarte, Ellen Silva, Ellen W. Farias,
Fernando Antunes, Gabriel Telles, Gabrielly Salas,
Giovane Calado, Josefa Raimunda, Juliana Linares,
Keila Tafuri, Késia de Oliveira, Kleber Tuleu, Lauren
Mendes, Layse Santos, Luiz Linares, Luzia Cardoso,
Marcelo Faria, Marcos Pereira, Maria Paes, Miller
Martins, Misael Danciguer, Pedro Teixeira, Raisson
Silva, Raquel Danciguer, Ruth Peña, Thiago Salas,
Thiago do Nascimento, Vinicius Souza, Vitor Teixeira,
Viviane Damascena, Wagner Luz.

Cheguei à equipe de férias em Jaú, sob imensa pressão.
Havia batido o carro dos meus pais e me falaram que
devia arrumar dinheiro para o conserto. Enquanto
tentava resolver este impasse, recebo uma ligação de
meu irmão dizendo que a Colportagem de férias em Jaú
estava dando certo, que seria uma boa opção e que eu
deveria tentar.
O começo não foi nada fácil. Demorei alguns dias para
me adaptar, mas graças a Deus fui superando a timidez
e a vergonha, melhorando minha fala e apresentação, e,
finalmente as vendas começaram a acontecer. Passei a
ver em cada pessoa alguém que precisava de ajuda
física, espiritual e de conhecimento de Deus.
A companhia dos colegas era muito legal. Fazíamos
todos a mesma coisa, acordávamos com os mesmos
propósitos, orávamos e pedíamos a bênção de Deus
para o dia, e logo saíamos para colportar. Sentíamos
realmente que o Senhor acompanhava nossos passos.
Uma certa “Dona Maria” até nos falou que a visita
parecia ser de anjos.
Após a Colportagem de férias tomei a decisão de
continuar trabalhando. Deram-me a responsabilidade
de ser o líder de uma equipe, e lá fui colportar. Foi só
benção, só alegria. Não somente consegui pagar o

Redner com a cliente

conserto do carro dos meus
pais, mas comprei-o para
mim. Agradeço a Deus por
isso.
Deus tinha mais surpresas
pela frente. Com o passar dos
meses, o Senhor foi tocando
meu coração e fui sentindo o
desejo de ser batizado. Quem

diria, há pouco tempo atrás, eu pensava que, se
chegasse o dia do meu batismo, provavelmente seria o
último dia da Terra, pois eu não queria tomar essa
decisão. Mas o que é impossível para nós é possível
para Deus. Ele fez o milagre, e um milagre triplo. No dia
29 de Junho, em Cesário Lange, eu, meu irmão e meu
pai, que há muito vinha relutando, entramos juntos nas
águas do batismo.
Minha querida mãe, que tanto tinha falado conosco e
orado por nós, estava ali, cheia de emoção, alegria e
gratidão a Deus. Seus muitos trabalhos não foram em
vão e suas orações foram ouvidas.
Louvo a Deus por isso, e agradeço aos irmãos que
tiveram paciência comigo e me ensinaram a colportar.
Amém.
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ASSURIG
Diretor: Paulo Sana

APASCA
Diretor: Slauder Geraldelli

ARJ
Diretor: Rodrigo da Silva Lopes

Destaques em Vendas
ABRIL A JUNHO/2013

UNIÃO SUL
Por Associação – Livro Prevenção

ASPA
Diretor: Bruno Marques

Diretor: Mário Linares

ASSOMAT
Diretor: Sérgio Augusto

Adão Orlando Rocha 467
Joel Francisco Teixeira 343
Jorge A. Linares 276
Isaac Cardoso 265
Augusto Bersot 192
Joilson Corte Alves 170
Daniel Souza 148
Antônio Faria 144
José Carlos Pires 144
Giliard Neves da Conceição 138
Elismar Martins 137
José Ambrósio 129
José Roberto 114
Kelson Costa 111
Redney Yuli Costa 95
Mario Delibório 94
José Rone 89
Cleiton Lucimar 87
Jonatas Silva 78
Marcos Vinicius Pelegri 74
Abimael Silva Dos Santos 70
Tamires Araujo 66
Maria Aparecida Araujo 45
Roger Augusto 36
Michelli Victorelli 30
Davi Bernardes 25
William Silvério 22
Hadassa 12
Diversos 225
TOTAL 3826

Deusimar Pereira 217
Jesus José Riberio 195
Jeremias Aguiar 181
Sérgio Sinihur 176
Rubens Paiva 133
André Nunes 79
João Lauremir 64
Maurício Souza 57
Antônio Celso 52
Atanael 48
Eunice 45
Valderez Klann 40
TOTAL 1287

Sérgio dos Santos Alves 346
Vilma Oliveira 265
Carlos Mello Bitencourt 220
Felipe Santiago 188
Diogo Machado 58
Arnaldo Santos 58
André Cardoso 43
Maurilio Lopes 42
Wilson José 40
João Batista 38
Luiz Carlos Alves 32
Josué Paiva 24
Diversos 303
TOTAL 1657

José Fernandes da Silva  166
Antônio Orivan  129
Robson Francelino da Silva  105
Zenildo Alves De Barros  103
Francisco Furtado  97
Manoel Peixoto  88
Rubens Paiva da Silva  82
Renato Rodrigues  51
Edilson Domingues  49
Isaias Gomes  47
Juviniano Rodrigues Lopes  45
Francílio Rodrigues  19
Benedito Florencio  18
TOTAL 999

Mauro José Rodrigues 100
Fábio Luis Vargas 65
Aroldo Mendes Pereira 50
Márcio Adriano R. Machado 50
Alcemiro Rosa Morais 30
Diversos 86
TOTAL 381

ASES
Diretor: Ailton Steves

Marenilda Pereira Sana  316
Paulo Sana  266
Jorge Luiz Lourenço  174
Valter Mota  128
Marcos Rafé  124
Lucenil da Fonseca Souza  106
Jabes Faria Pereira  78
Hadassa Faria Araujo  40
Raimundo Bernardo da Silva  39
Juarez Mattos  28
Antônio Marcos Junior  14
Laize F. Ribeiro  14
Cleiton Araújo  10
Lorrany Ferreira Gondinho  10
Diversos  38
TOTAL 1.385
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ASCENBRA
Diretor: Pedro Viana

ASAM
Diretor: Evanildo Figueirôa

Destaques em Vendas
ABRIL A JUNHO/2013

UNIÃO NORTE
Por Associação – Livro Prevenção

Diretor: Ênio Johab

CAMIN
Diretor: Elizeu de Souza Amorim

Cicero Valentim 125
Wando Cravel 125
Raimundo Camilo 113
Ernandes Peniche 113
Gilson Peniche 109
Ilson Peniche 109
Samuel Almeida 91
Daniel Amorin 78
Ariel Tavares 55
Wandeilson Cunha 54
Elias Soares Borges 30
Alcides Oliveira 23
Genilson Junior 21
Outros 13
Total 1059

Enoc Meireles 145
Airton Figueirôa 144
Luís Meireles 133
Keila Azevedo 132
Geraldo Penha 126
Robson Santos 105
Ellen Suzan 89
Marcos Dos Santos 83
José Araújo 72
José Salomão 62
Luís Santos 52
Evani Alves 48
Givaldo Pereira 44
Wesley Nazário 44
Alina Gaia 39
Antonio Cristiano 36
Healey Fernandes 35
Valdir Pinto 33
Nivaldo Maués 30
Fagner Paschoa 28
Edmar Oliveira 27
Gilson Nogueira 23
Pedro Alves 21
Lisiane Gomes 20
Diversos 251
Total 1822

ANOB
Diretor: Renan de Souza Almeida

Equipe de Fortaleza 1139
Jonatas Da Conceição Sales 221
Severino Vicente De Andrade 116
Pedro Dionizio Dos Santos Neto 93
Francisco Edvam De Figueredo 85
Jose Benedito Da Silva 69
Jose Carlos Dos Santos 65
Maria Risadalva Araujo 61
Fábio Mendes 60
Deuza Tavares De Morais 40
Ronaldo Bezerra De Lima 34
Rosiete Augusto Santos 31
Marcelo Da Silva Santos 15
Roberto Gomes De Farias 13
Edilane Ferreira Da Silva Costa 4
Outros 153
Total         2 199

Elielton C. Dos Santos 98
Dorgival A. Oliveira 97
Carlos R. G. Da Silva 74
Anderson Thiago L. Fagundes 70
Denis Diego Cruz Barbosa 70
Paulo Do Espírito Santo 48
Euranir Veloso Oliveira 38
Wilker Francisco Da Silva 38
Ivanildo Amorim Pereira 27
Manuel Domingos Silva 22
Outros 70
Total 652

Adão Rocha 428
Joel Teixeira 343
Jorge Linares 345

Deusimar 217
Jesus Ribeiro 195
Jeremias Aguiar181

Sérgio Alves 346
Vilma Oliveira 265
Carlos Mello 220

Mauro José 100
Fábio Vargas 65
Aroldo Pereira 50

Fortaleza 1139
Jonatas Sales 221
Severino 116

José Silva 166
Antônio Orivan 129
Robson Silva 105

Enoc 145
Airton 144
Luís Meireles 133

Cícero 125
Wando 125
Raimundo 113

Marenilda Sana 316
Paulo Sana 266
Lourenço 174

Elielton 98
Dorgival 97
Carlos Silva 74
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