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A entrega de uma oferta missionária pode ter vários 
motivos. Entre eles, podemos apresentar várias ex-
plicações: “O alvo da igreja deve ser alcançado”; “Não 

posso dar menos este ano”; “Nossa classe precisa ganhar”; 
“Minha oferta vai benefi ciar muitas pessoas”, “Minha contri-
buição irá ajudar no desenvolvimento da Pátria”.
Esses motivos são relevantes e podem alegrar os contribuin-
tes, mas o verdadeiro motivo para qualquer trabalho no reino 
de Deus deve ser “Faço minha parte porque o amor de Cristo 
me constrange”. Só o amor de Cristo poderá dar-nos a medi-
da exata daquilo que o Senhor quer que façamos. Só quando 
relacionamos nossa participação com o amor de Cristo é que 
teremos a bênção do Senhor da seara. Só então se cumpre a 
promessa: “Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sa-
cudida e transbordando, deitarão no vosso regaço” (Lc 6.38).
Façamos da oferta da Campanha de Missões Nacionais 2017 
uma oportunidade para a manifestação do amor de Cristo 
através de nós. “Jesus: transformação e vida”. Este é o tema 
da nossa Campanha de Mobilização neste ano. Nas páginas 
a seguir, você verá como temos levado Jesus ao Brasil e como 
você pode nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas, das 
crianças usuárias de drogas em Guarulhos às comunidades 
ribeirinhas na Amazônia. Nesta edição, apresentamos uma 
reforma gráfi ca com objetivo de deixar a leitura ainda mais 
prazerosa. 
Queridos leitores de A Pátria Para Cristo, cumpramos com a 
missão que o Mestre e Salvador nos ordenou. Use sua vida 
como uma resposta ao clamor do Brasil que precisa conhecer 
Jesus. Vamos juntos conduzir os perdidos a Cristo. 
Boa leitura!

UTILIZE O QR 
CODE AO LADO 
PARA BAIXAR 
GRATUITAMENTE O 
CONTEÚDO DESTA 
REVISTA.

Pr. Jeremias Nunes dos Santos
Gerente Executivo de Comunicação 

de Missões Nacionais
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O Brasil tem passado por momentos delicados. Muita 
violência em todas as regiões; índices de crimina-
lidade altíssimos; corrupção endêmica; consumo 

de drogas com números alarmantes, inclusive crianças 
usando drogas na tenra idade; milhares de pessoas vivendo 
nas ruas; outras tantas sem acesso a serviços básicos de 
infraestrutura, saúde e educação; alguns, por muitas razões, 
estão perdendo a esperança no país. Faltam líderes que 
liderem para o bem comum. Mas não podemos desistir, 
pois a nossa esperança, conforme a carta aos Efésios 3.20, 
está naquele que é poderoso para fazer tudo muito mais 
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. 

A situação é realmente muito complexa. Entretanto, te-
mos uma grande oportunidade para demonstrar, por meio 
do nosso testemunho diário, o poder transformador de Cris-
to Jesus na vida de uma pessoa.  Ele é a nossa esperança. 
Ele vive! Deus estará sempre no controle de todas as coisas. 
Ele também nos confi ou a missão de manifestar o seu amor 
ao mundo.  Enviou-nos para ministrar compaixão e graça.

O tema da campanha de Missões Nacionais este ano é 
uma mensagem de esperança ao Brasil: “Jesus, transforma-
ção e vida”. É também um clamor ao povo de Deus para não 
perder o foco na missão, continuar orando, dedicando suas 
vidas no serviço do Senhor e investindo na obra missionária. 
Não podemos desistir da nossa pátria. Vamos continuar 
cantando “minha pátria para Cristo”. Deus já tem operado 

E studar a Bíblia, discipular pessoas e ajudá-las 
a crescer na fé faz parte da nossa identidade 
como batistas. Nossa missão como líderes é fazer 

com que isso seja mais do que um discurso, mas uma 
prática existencial dos membros das nossas igrejas. E 
nós, líderes, primeiramente, precisamos ser discípulos 
verdadeiros. 

Mais do que estar dentro da visão, precisamos viver na 
prática os princípios da Igreja Multiplicadora. Os cinco 
princípios: Oração, Evangelização Discipuladora, Plan-
tação de Igrejas, Formação de Líderes e Compaixão e 
Graça precisam fazer parte da nossa experiência. 

Para explicar o Pequeno Grupo Multiplicador (PGM), pre-
cisamos viver em pequeno grupo; para ensinar oração, 
precisamos ter essa prática diária; da mesma forma não 
podemos ensinar relacionamento discipulador se não 
vivemos isso. Precisamos estar envolvidos com esses 
princípios que, na realidade, são bíblicos. 

Pr. Fernando Brandão
Diretor Executivo de
 Missões Nacionais

Pr. L. Roberto Silvado
Pastor da IB do Bacacheri (PR) 

e presidente da CBB

grandes coisas em nosso meio e continuará usando sua 
igreja para abençoar o Brasil. Você faz parte disso!

Louvamos a Deus pelas igrejas que realizam com alegria 
a campanha de Missões Nacionais e assim investem numa 
grande obra de transformação em nossa nação. Não po-
demos recuar! É preciso continuar avançando na procla-
mação do evangelho em cada cidade, bairro, comunidade, 
vila, povoado, casa, apartamento, presídio, hospital e onde 
quer que esteja um ser humano que necessite conhecer a 
verdade transformado do evangelho. São muitos os desafi os 
e oportunidades que temos. Mas na total dependência do 
Espírito Santo, trabalhando, dedicados e unidos, animados 
na certeza que ELE nos capacita para a obra, vamos alcançar 
todos com a mensagem de salvação. 

Conto com você para continuarmos avançando na multi-
plicação de discípulos e na plantação de igrejas. Invista em 
missões!

Há 17 anos a Igreja Batista do Bacacheri vive o desejo 
de ministrar, evangelizar e cuidar de pessoas por meio 
dos PGMs. Quando fazemos a escolha por eles, estamos 
dizendo que as pessoas são a nossa prioridade. E nós 
sempre buscamos fazer tudo isso sem deixar de ser uma 
igreja batista, mas reafirmando os valores que sempre 
nos identificaram como batistas. 
Nos envolvemos com muita facilidade com o movimento 
da Igreja Multiplicadora. Hoje ficamos muito felizes em 
ver uma multidão de igrejas juntas, ajudando a construir 
esse propósito.  

IGREJA MULTIPLICADORA

“Amo Missões e tudo que envolve missões. Eu quero 
fi car por dentro das notícias, oro pelos missionários 
e por todos que estão envolvidos com missões assim 
como eu, que há 22 anos deixei a cidade do Rio de 
Janeiro e saí para essa obra de missões. Eu peço a 
Deus que continue abençoando a Junta de Missões 
Nacionais e abençoando cada missionário.”

Envie sua mensagem para jornalismo@missoesnacionais.org.br. 
Seu comentário poderá ser publicado na próxima edição!

“A Junta de Missões Nacionais cumpre o que 
nos foi determinado: ir por todo o mundo 
pregar o evangelho. Nosso país tem sido 
impactado por esse trabalho que nasceu no 
coração de Deus. Deus abençoe ricamente 
cada irmão que faz parte desse ministério.”

Celio Ribeiro Joselia Assumpção

ESPAÇ,O DO LEITOR

JESUS,
transformação e vida



GENTE 
QUE FAZ
MISSÕES

ORE 
As igrejas de todo o Brasil foram desafi adas a clamarem 
pelo nosso país durante a campanha 40 Dias de Oração 
pelo Brasil. A Igreja Batista Missionária do Maracanã, 
no Rio de Janeiro (RJ) foi uma das centenas de igrejas 
que participaram da mobilização de intercessão.
“Compartilhamos as mensagens e motivos e multiplicamos 
isso em PGMs. Participar dessa campanha de oração foi 
edifi cante e trouxe maturidade espiritual à igreja na medida 
em que ela se envolveu com oração em motivos específi cos 
e tomou conhecimento das razões pelas quais a igreja deve 
estar envolvida na contribuição e nas ações”, contou o pre-
sidente da igreja, pastor Alexandre Aló.

CONTRIBUA
A Primeira Igreja Batista da Penha, em São Paulo 
(SP), aceitou o desafi o de ter como alvo local 1% da meta 
nacional de Missões Nacionais, que é de R$ 17 milhões. 
Um alvo de fé e inspiração para todos os brasileiros! 
“Nós é que somos os privilegiados de fazer parte do que Deus 
está fazendo em nosso país. Eu acredito no que está escrito 
em Coríntios, no capítulo 9, a respeito do princípio da gene-
rosidade: que Deus dá a mim para dar por meu intermédio, 
para que eu use no seu Reino e use com generosidade”, disse 
o pastor Victor Ramos, da 1ª IB da Penha.

VÁ
Durante uma semana, indígenas da aldeia Funil, no 
estado do Tocantins, foram alcançados pela compaixão 
e graça de Cristo por meio da Ação Sorriso Xerente. 
O trabalho foi coordenado pelo irmão Sila Pereira 
Rocha, cirurgião dentista, membro da Igreja Batista 
do Parque Aldeia, em Campos dos Goytacazes 
(RJ), atendendo à solicitação dos missionários da JMN 
pastor Cláudio e Renilva, que atuam na aldeia.
“O resultado foi muito gratificante. Os indígenas não 
tinham a menor perspectiva de ter a arcada dentária 
reconstituída um dia. Foi muito edificante poder falar 
para eles que aquilo que estava acontecendo foi uma 
demonstração do amor de Waptokwa Zawre (Deus), que 
tocou no coração desses irmãos a ponto de deixarem sua 
cidade, seus afazeres, investirem seus recursos e tempo 
para abençoarem esse povo” , relatou o dr. Sila.

MOBILIZE 
Ao voltar de uma viagem à Amazônia, a missionária 
de Alianças Estratégicas em São Paulo, Márcia de 
Oliveira Salgado, se propôs a mobilizar parceiros 
para arrecadar kits de saúde bucal para o proje-
to Novo Sorriso da Amazônia. Por meio de uma 
parceria com a Colgate ela conseguiu 18.750 kits 
de escova dental e pasta de dentes, que foram 
enviados para o Projeto Amazônia. Cerca de 26 
comunidades ribeirinhas serão benefi ciadas.
“Quando fui à viagem do barco, vi a realidade do meu 
povo, de nossas crianças. Então resolvi investir um 
tempo em conseguir os kits para dar um Novo Sorriso 
às nossas crianças.”
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6PÁGMULTIPLICANDO 
PELO BRASIL

A Igreja Batista Filadélfia em Porto 
Velho (RO)  celebrou seu primeiro 
PGZAÇO com a participação de todos os 
PGMs da igreja e muitos visitantes. A igreja 
tem avançado pela cidade através dos 23 
PGMs e vidas estão sendo alcançadas e 
sendo discipuladas para a glória de Deus! 
Louvamos ao Senhor pelo avanço da visão 
multiplicadora no estado de Rondônia!

Karen e seu esposo, Roger, não nasceram em lar cristão. Foi em 2013, através do 
ministério do missionário Pr. Deucir, em Serafi na Correa (SC), que Karen começou 
a receber estudos bíblicos em sua casa e compreendeu melhor o evangelho. 
Com o tempo e o relacionamento discipulador, ela viveu experiências com Deus, 
como o livramento do seu esposo em um acidente de carro e o nascimento de 
sua fi lha após um quadro desfavorável dos médicos. Após tantos milagres, ela 
pedia ainda pela conversão de seu esposo e pela restauração do seu casamento, 
o que aconteceu, depois que Karen investiu em oração por sua família. Hoje, ela 
e sua casa servem ao Senhor! 

Thales quase viu toda sua família ser destruída pela bebida. 
Morador de Palmas (TO), campo do missionário Edmundo, ele vivia 
um relacionamento complicado com sua esposa e fi lha. Morando 
na mesma casa que sua mãe, dona Zenária, ele viu o início de 
um PGM, do qual nunca participava. Sua mãe e sua fi lha oravam 
incessantemente pela conversão do casal, que chegou a se separar. 
Sem aceitar a separação, Thales recorreu ao vício da bebida e à 
violência, e foi preso. Ao sair da cadeia, Thales reconheceu que 
apenas Deus poderia mudar sua situação e aceitou a Cristo como 
salvador. Hoje, ele e sua família fazem parte de um PGM e são 
líderes em treinamento. Aquela casa, onde a palavra de Deus foi 
semeada por tantos meses, experimenta a transformação de Cristo.

A t r a v é s  d o  r e l a c i o n a m e n t o 
discipulador, os missionários Diogo 
e Luana, que atuam em Roraima 
investiram na vida de David e 
da Taraaliny. Iniciaram um PGM 
com os familiares e a Taraalyni se 
reconciliou com Cristo porém David 
ainda estava muito resistente. Os 
missionários organizaram para o 
casal uma linda festa de casamento. 
No dia  do casamento,  David 
surpreendeu a todos, pegando o 
microfone e confessando a Cristo 
para todos os familiares. Hoje o casal 
desenvolve o projeto Cidade Alegria 
juntamente com os missionários, 
alcançando, discipulando e levando 
as famílias para Cristo. 

A PIB em Valparaíso de Goiás tem vivenciado a 
visão de IM. Nesta jornada de volta ao NT, Deus tem 
acrescentado a cada dia os que estão sendo salvos. 
A igreja tem avançado nos RDs e, por bondade de 
Deus, frutos já estão sendo colhidos. O Pr. Luis Claudio 
Pessanha dá seu testemunho dizendo: “Somos gratos 
a Deus pois desde o momento que nos voltamos 
intencionalmente a estes princípios, temos visto um 
grande agir de Deus em nosso meio. Louvado seja 
Deus por este tempo, e em nosso coração só tem um 
sonho: alcançar toda a saída Sul para Jesus! Vale a pena 
nos voltamos para o NT e vivermos como uma Igreja 
Multiplicadora!”

A Igreja Batista Filadélfi a em Itarantim (BA) está 
avançando na visão de multiplicação. A igreja conta com 
30 PGMs! “Os pequenos grupos Multiplicadores, tem 
trazido um verdadeiramente avivamento para nossa 
Igreja, parece que estamos no início do cristianismo, 
vivendo o primeiro amor, pois os PGMS tem trazido mais 
comunhão, mais cuidado, mais convertidos e o resultado 
fi nal é multiplicação. “ Disse o Pr. Anacleto Torres.
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ANÚNCIOC omo batistas brasileiros estamos unidos em um 
grande objetivo: ganhar a nossa pátria para Cristo. 
Sonhamos há mais de 140 anos com uma colheita 

ainda maior do que a que já realizamos. Não estamos satis-
feitos com a marca que alcançamos. O número de homens 
e mulheres, adultos e crianças perdidos em nossa nação 
traz incômodo ao nosso coração. Sendo assim, nosso de-
sejo é agir em busca de ver uma nação transformada pelo 
evangelho de Cristo Jesus (Rm 1.16). No entanto, para que a 
grande colheita seja realizada com efeito, o próprio Senhor 
Jesus nos deu a direção, em Mateus 9.37,38: “a colheita é 
grande, mas os trabalhadores são poucos; rogai ao Senhor da 
colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.”
Temos intencionalmente pedido ao Senhor novos líderes. 
Ao mesmo tempo temos investido de forma intencional 
no retorno aos princípios ensinados por Jesus e vividos de 
maneira simples e poderosa pela igreja do primeiro século. 
Este movimento tem por objetivo desenvolver a multiplica-
ção intencional de discípulos e líderes, com base no Relacio-
namento Discipulador (RD), de vida na vida, e nos Pequenos 
Grupos Multiplicadores (PGMs). Com isso, temos resgatado 
o foco principal da igreja de Cristo, que é investir em vidas, 
obedecendo à Grande Comissão em nossa “jerusalém” e 
até aos confi ns da Terra!
Nos últimos três anos (2015,2016 e agora, 2017), através 
da Junta de Missões Nacionais, nós pudemos realizar 817 
encontros de formação para pastores e líderes em todos 
os estados brasileiros, tendo 78.160 pessoas participado. 
Homens, mulheres, adultos e crianças têm tido a oportuni-
dade de receber capacitação continuada em sua região para 
o desenvolvimento da missão e realização de uma grande 
colheita em nosso país. Isso demonstra que a formação de 
líderes tem se tornado a prioridade no ministério de muitos 

Pr. Fabrício Freitas
Gerente Executivo de Evangelismo de 

Missões Nacionais

pastores em todas as regiões, assim, cumprindo o que nos 
ensina Paulo em Efésios 4.11,12: “E ele designou uns como 
apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, 
e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o 
aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e 
para a edifi cação do corpo de Cristo”.

Fruto da bondade de Deus, esta ação de retorno aos prin-
cípios já é notória em todas as regiões do Brasil. Muitas 
igrejas saudáveis têm se multiplicado. E o mais importante: 
a igreja está vencendo um erro histórico, que é a postura 
passiva de fi car à espera de líderes que venham de fora 
para fazer o trabalho de proclamação do evangelho. Muito 
pelo contrário, o que temos visto são pastores e líderes de 
fato vivendo como líderes treinadores, ou seja, atuando em 
“mover as pessoas de onde elas estão para onde Deus quer 
que elas estejam”, como afi rma Blackaby. Afi nal, quando 
falhamos em conduzir as pessoas no cumprimento dos 
planos de Deus não exercemos liderança.

Una-se ao Multiplique e esteja preparado para a grande 
colheita! Conheça os livros e recursos, assista aos vídeos, 
participe dos congressos e seminários e, principalmente, re-
torne à paixão por Jesus e à missão dele, para que a salvação 
de pessoas seja uma realidade em sua vida e em sua igreja. 

MULTIPLICANDO LIDERANÇA
para uma grande colheita
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CAMPANHA
A Campanha 2017 de Missões Nacionais trouxe histórias marcantes de pessoas que foram transformadas pelo poder 

de Deus em todo o Brasil. A mobilização traz o tema “Jesus: transformação e vida” e a divisa “Porque a graça de 
Deus se manifestou salvadora a todos os homens” (Tito 2.11).

O objetivo campanha é, além de levar a mensagem de transformação e vida, continuar mantendo e enviando centenas 
de missionários a diversos cantos do país, onde pessoas têm necessidade de ouvir o evangelho e conhecer a compaixão 
e a graça de Cristo.
Os exemplos de vida transformada são inúmeros e por isso nos alegramos em compartilhá-los com o povo batista brasileiro! 

CRISTOLÂNDIA
G ilmar da Conceição tem 63 anos. Aos 13, ele se envolveu com as drogas e abando-

nou os estudos. Durante a juventude, foi viver nas ruas, onde passou 25 anos. Seu 
maior sonho era poder voltar à sala de aula. Em 2015, ele foi resgatado das ruas 

pela Cristolândia, voltou a estudar e hoje está na 7ª série. 
“Eu não tinha mais esperança nenhuma de vida. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz com Deus 
e com a vida. Jesus, por intermédio da Cristolândia, transformou a minha vida.”
Há 8 anos, a Cristolândia tem investido em longos futuros e em transformação de vidas. 
São exemplos como o de Gilmar que testifi cam a importância de um trabalho de reinserção 
social e não apenas de tratamento do vício.

SERTÃO
E liana Brito mora em Mutuca, comunidade de Bom Jesus da Lapa (BA), onde atua o Projeto 

Sertão. Ela percorre uma longa distância para chegar à igreja batista plantada na região e é 
um dos membros mais ativos com relatos inspiradores.

A sertaneja já tem colecionado histórias em que experimentou o cuidado e o amor de Deus. 
Certa vez, ela não tinha o que oferecer para os fi lhos se alimentarem, e decidiu ajoelhar-se 
para orar e pedir a provisão necessária. Pouco tempo depois, um de seus fi lhos chegou 
em casa com suprimentos doados, que abasteceram a família por alguns dias. Em outro 
episódio trágico, que acometeu o seu marido, sua fi lha foi curada por meio da oração depois 
de um grave acidente de moto.
É tarefa árdua anunciar as Boas-Novas para aqueles que acreditam que foram completamente 
esquecidos. Cristo tem sido a fonte de água viva inesgotável que alimenta os sedentos e trans-
forma o semiárido num lugar de graça e abundância.

A jovem Thayná é uma das moradoras da comunidade ribeirinha de Campina do Norte 
(AM), onde atuam as Radicais Fernanda e Kelma. Ao ser apresentada ao evangelho, 
Thayná entendeu que a graça de Deus podia perdoar seus pecados e transformar 

sua vida. Hoje, depois de abandonar as drogas e o álcool, ela sonha em ser uma Radical e 
levar o amor de Cristo a outras comunidades ribeirinhas.  
“Quando Deus quer uma transformação na vida da gente ele coloca as pessoas no caminho 
da gente. Deus transformou a minha vida de uma forma que eu nem sei explicar direito, 
porque às vezes eu olho pra mim e penso ‘O que aconteceu comigo?’. É inexplicável. Tenho 
muita vontade mostrar para as pessoas que Deus pode mudar, que a gente não está perdido.”

AMAZÔNIA

R afael Nascimento nasceu surdo e aos 14 anos se converteu a Cristo. Aos 17, sentiu 
o chamado para ser missionário mas encontrou resistência em na liderança, que 
falava que ele era muito novo e, como surdo, seria incapaz de evangelizar os surdos.

Em 2009, Rafael conheceu o projeto Alcance Surdos da Junta de Missões Nacionais e sentiu 
a confi rmação do seu chamado e percebeu que Ele poderia servir a Deus mesmo sendo 
surdo. Foi aceito no seminário e hoje é pastor batista e nomeado missionário de Missões 
Nacionais desde 2014. Atualmente, ele atua na plantação de igrejas em Libras na cidade do 
Rio de Janeiro junto com sua esposa Lidiane.

SURDOS

Fernando Pereira era conhecido como Madruga no mundo do crime. Em 2005, foi 
preso e oito anos depois, na Penitenciária em Governador Valadares (MG), teve um 
verdadeiro encontro com Jesus e entendeu o que a anos via sendo pregado nas ruas 

por onde passava quando solto. Hoje, aos 34 anos, ele vive a transformação e experimenta 
a graça de Cristo. O entendimento do evangelho é a motivação para que ele fale dessa Boa 
Nova a outros que estão atrás das grades.
“O Senhor me trouxe até o presídio com esse propósito, de compartilhar essa palavra de vida na 
vida das pessoas. Ele me escolheu para pregar a Palavra àqueles que estão cativos espiritualmente, 
como eu estava. Eu vivia perdido. Eu não sabia meu propósito na Terra, hoje eu sei o que o Senhor 
quer pra mim. Ainda falta um ano e seis meses pra eu sair mas hoje eu já me encontro livre.”

CAPELANIA PRISIONAL

VIVER
M arcos Paulo Júnior tem 13 anos e é uma das crianças assistidas pela Casa Viver, 

projeto que atua na comunidade de Costa Barros, uma das mais violentas 
do Rio de Janeiro. Durante a infância, ele conviveu com o pai, dependente 

químico, e a mãe, diagnosticada com insufi ciência renal. Em meio a um cenário familiar 
marcado pelo vício e pela vulnerabilidade social, ele encontrou na Casa Viver um lugar 
de apoio e esperança.
“A Casa Viver mudou nossa vida. Sempre que precisamos ela nos ajuda. Para mim, o projeto 
renova a vida das crianças. Algumas entram xingando, brigando e eles ajudam a melhorarem. 
Um dia eu também quero ser um missionário da Casa Viver e ajudar todas essas pessoas.”
Júnior foi a primeira criança batizada após entrar na Casa Viver. Hoje ele conta com aulas 
de reforço e esportes e sonha em passar tudo que está aprendendo para outras crianças, 
sendo um missionário.
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Raquel Lima
Gerente de Jornalismo de Missões Nacionais

ENTRE IGARAPÉS E INUNDAÇÕES
um povo com sede de mudança

Torne-se agora 
parceiro deste 

projeto.

E ra difícil acreditar que existissem pessoas tão isoladas 
no meio da Floresta Amazônica. Se antes era algo 
que eu havia escutado falar, naquele momento eu via 

como tanta gente ainda precisava de atenção e cuidado. 
Na cadência da nossa vida até lemos e sabemos, mas não 
nos damos conta da real condição de sermos um país de 
dimensões continentais, que nos eleva a certa exuberância 
natural e abastança, uma vez que temos um quinto de toda 
a água potável do planeta. A extrema pobreza e inefi ciência 
de um governo falido e corrupto que subestima e ignora a 
força e dignidade do seu povo também podem ser identi-
fi cadas entre os ribeirinhos.
 O barulho daquele motor ligado a muitas horas, que cruza-
va com bravura aquelas pequenas vielas entre os igarapés, 
revelava entre uma mata e outra casas sobre palafitas, 
inundadas pelo avanço das águas. Comunidades inteiras, 
plantadas e populosas, emergiam no meio da fl oresta em 
completo isolamento, alheias à imensidão do Brasil, com um 
ritmo, uma rotina, uma identidade e perfi l muito próprios. 
A pele bem morena, os longos e lisos cabelos negros e o 
sorriso fácil são características marcantes dos ribeirinhos. 
A beleza pode ser explorada de muitas formas para onde 
quer que se olhe. Tamanha foi a benevolência de Deus 
naquele lugar e foi dessa bondade que surgiu, há anos, o 
Projeto Amazônia.
 Na primeira parada em terra fi rme, depois de horas de 
viagem no barco O Missionário, nos defrontamos com 
algo para além de uma bela paisagem. Foi surpreendente 
ver como aquele grupo de missionários e voluntários era 
recepcionado nas comunidades, cumprindo o princípio de 

Compaixão e Graça da Visão de Igreja Multiplicadora da 
Junta de Missões Nacionais. Na Amazônia Legal, que englo-
ba nove estados, estão mais de 24 milhões de pessoas, de 
acordo com o Censo de 2010 do IBGE. Existe ainda muita 
gente que clama pela atenção e alcance dos batistas brasi-
leiros que podem expressar o amor de Cristo por meio de 
diferentes ações.
 Até 2020 o Novo Sorriso, uma das ações do Projeto Ama-
zônia, vai erradicar a cárie das crianças ribeirinhas. Em maio 
de 2017 participei de uma das viagens promovidas pelo 
barco O Missionário, que excursiona por comunidades de 
Manaus realizando atendimentos dentários com os missio-
nários-dentistas André e Germana Matheus e voluntários 
de várias partes do país. Meu papel era fazer o início dos 
registros da campanha anual, mas acabei atuando em 
diversas frentes. Acabei aprendendo que fazer missões é 
deixar-se ser usado por Deus, que escolhe e capacita em 
qualquer situação e desafi o. A graça de Deus que se mani-
festou salvadora a todos os homens (Tito 2.11) é a mesma 
que também promovia e promoverá transformações até o 
fi m. A mudança e esperança que se espera só é possível 
por intermédio de Jesus!

AMAZÔNIA

Em Mateus 23 Jesus profere um de seus mais severos 
discursos. No verso 23, o foco é a escolha dos judeus 
em favor da santidade e, com isso, desprezarem a 

misericórdia. Em vez de uma coisa OU outra, Jesus enfatiza 
que deveriam fazer uma E outra. A aplicação do princípio 
é muito ampla: estudar OU casar, ou casar E estudar? 
Crescimento OU qualidade, ou crescimento E qualidade? 
Púlpito OU PGMs, o ou Púlpito E PGMs? Investir tempo em 
discipulado OU em diversão, ou investir tempo em discipu-
lado E divertir-se?
De fato, desenvolver ações que são aparentemente con-
traditórias não é tão simples. É mais seguro, e prático, 
ocupar-se de uma prioridade por vez. Questionando essa 
máxima, Jesus exige, pelo menos em algumas áreas da vida, 
que nos ocupemos de mais de uma, concomitantemente. 
No caso, a santidade não poderia ser separada de bons 
relacionamentos.
Já passou o período em que, costumeiramente, enfatizamos 
Missões Nacionais. Em muitas igrejas, o quarto trimestre 
do ano é dedicado a Missões Locais. Com janeiro logo ali, 
iniciaremos um novo clico destas ênfases. Pelo princípio de 
Mateus 23.23, esse ciclo deveria ser vivido não na tirania 
do OU (Missões Estaduais, ou Mundiais? Nacionais, ou Lo-
cais? mas na grandeza do E: plano cooperativo e missões 
estaduais, dízimos e ofertas, dedicação através da Igreja e 
participação missionária, etc.

Pr. Milton Monte
Gerente Executivo de Mobilização 

de Missões Nacionais

Grandeza

TiraniaA
e a OU Edo

do
A razão é simples: a Grande Comissão não tem limites geo-
gráfi cos, precisamos fazer discípulos aqui e acolá também. 
Assim como as necessidades de nossa comunidade local 
continuam durante o ano, as necessidades de evangelização 
da Pátria, também. Precisamos continuar anunciando Jesus, 
transformação e vida!
Para nos livrarmos da tirania do OU, precisamos de dedi-
cação ao Senhor, mas também de sabedoria para adminis-
trar as diversas demandas e oportunidades que temos à 
frente. No caso específi co de Missões Nacionais, podemos 
fazer isso através do PAM (Parceiros na Ação Missionária). 
Através do PAM, envolvendo os PGMs ou as organizações 
da Igreja, podemos fazer missões o ano todo, sem prejuízo 
das necessidades locais. Entre em contato conosco (fale-
com@missoesnacionais.org.br), com nossos representantes 
regionais, ou acesse (www.missoesnacionais.org.br/pam)
Vivamos a grandeza do E, avançando sempre!
*O título é uma das ideias do livro ‘Feitas para Durar’, de Jim Colins.
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CAPA A situação é dramática: nos grandes centros e até 
mesmo em cidades do interior ou comunidades 
ribeirinhas na Amazônia, crianças e adolescen-

tes se viciam em drogas. O uso de drogas na infância e 
adolescência é um tema que clama por atenção não só 
das autoridades públicas mas também do povo de Deus.
Em 2016, dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 
(PeNSE), realizada com estudantes concluintes do 9º ano 
em escolas públicas e privadas de todo o país, mostrou 
um crescimento no número de adolescentes entre 13 e 15 
anos que havia experimentado bebidas alcoólicas ou feito 
uso de drogas ilícitas. Segundo a pesquisa, 9% dos entre-
vistados em 2015 usavam ou já tinham experimentado 
drogas. Esses dados são confi rmados pela experiência de 
nossos missionários no campo, como explica a gerente de 
Assistência Social de Missões Nacionais, Anair Bragança.
“Nosso trabalho identifi cou que há um grande universo 
de crianças e adolescentes já submersos no mundo das 
drogas. Uma triste constatação, mas verdadeira. Atual-
mente o uso de drogas entre crianças tem se concentrado 
muito nos locais mais carentes, onde não há uma infraes-
trutura mínima de moradia, educação, lazer e saúde ou 
programas/projetos sociais de apoio. As crianças fi cam 
muito vulneráveis pela desestruturação das famílias, 
pais usuários, enfi m, vários aspectos que as levam a ser 
cada vez mais jovens aliciadas pelo tráfi co. Já entre ado-
lescentes e jovens não há barreiras: as drogas chegam 
rapidamente em todos os lugares e classes sociais.”
Atenta aos números e à importância do cuidado das 
crianças e adolescentes da nossa pátria, Missões Na-

cionais deu mais um passo no combate às drogas em 
2017. Em São Paulo, inauguramos uma nova sede da 
Cristolândia Criança, que se tornou a primeira Casa de 
Acolhimento para crianças e adolescentes usuários de 
drogas. Com essa iniciativa, o objetivo é prosseguir de 
forma mais intensiva com o trabalho iniciado em 2015, 
agora ampliando os atendimentos de assistência para 
o acolhimento e tratamento desse público, que se mos-
trou uma demanda triste e alarmante. O missionário 
Anderson Pedersolli conta o drama em que vivem tantas 
famílias atendidas nesses dois anos de trabalho.
“Neste período criamos laços muito profundos com as 
crianças, adolescentes e os pais delas na Comunidade 
São Rafael, uma das mais violentas de Guarulhos. Sempre 
fomos bem recebidos quando chegávamos com nossas 
camisas Jesus Transforma. Recebemos adolescentes 
usuários de drogas encaminhados pela Vara da Infância 
e da Juventude, adolescentes que estão afastados de seus 
familiares por questões legais e que foram vítimas dos 
vários tipos de abuso físico, psicológico e sexual. Vinha 
deles um grande clamor pelo acolhimento na Cristalândia 
Criança, relatando que ali eles poderiam ser libertos das 
drogas e ter seus traumas curados pelo amor de Jesus!”
A iniciativa da Casa de Acolhimento atende uma demanda 
da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, que, ao 
observar o trabalho da Cristolândia, solicitou aos batis-
tas a implantação de uma unidade para reabilitação de 
crianças e adolescentes usuários de drogas no município 
e, desde então, tem sido uma grande parceira do trabalho 
na Cristolândia Criança. >>

INFÂNCIA 
ROUBADA:

o submundo 
de crianças 

viciadas 
em drogas

Foi observando o crescimento desenfreado 
do número de usuários de drogas que 
Missões Nacionais percebeu a necessidade 
de, além do trabalho de recuperação, 
concentrar esforços na prevenção. É com 
o PROGRAMA VIVER que estamos voltando 
nossos olhares para as crianças do nosso 
país que, sem orientação, têm escolhido 
o caminho das drogas. No VIVER, levamos 
igrejas e organizações a disseminarem em 
sua comunidade a  importância de fazer a 
escolha certa, a escolha pela vida! 

Saiba mais em 
www.movimentoviverjmn.org.br

Fotos: Flávio Luiz
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Acesse o QR Code e 
seja um parceiro da 

Cristolândia Criança.

“É algo absolutamente inovador no Brasil. A primeira casa de 
acolhimento de crianças e adolescentes viciados em droga 
e rejeitados pela família. Ao abraçar essa causa e conclamar 
os batistas a se unirem em torno desse projeto pioneiro, o 
pastor Fernando Brandão conseguiu algo que me parecia 
impossível. Só tenho a agradecer por todo o empenho. 
Vamos trabalhar para que essa seja apenas a primeira de 
muitas outras casas similares”, declarou o juiz Iberê de 
Castro, da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos.
Com o funcionamento da Casa, será possível atender casos 
como o de Luciana*, uma adolescente de 17 anos que vive em 
um abrigo da cidade e desde 2016 é atendida pela Cristolân-
dia Criança sem, no entanto, a possibilidade de ser acolhida.
“Ela chegou como a mais problemática do abrigo, encami-
nhada pela Vara da Infância e da Juventude. Foi vítima de 
abuso sexual pelo pai e pelo padrasto durante a infância e 
fugiu de casa. Aos 11, se tornou usuária de cocaína e passou 
a se prostituir para manter o vício. Teve uma grande melhora 
ao iniciar o acompanhamento na Cristolândia Criança, mas 
o atendimento em tempo parcial não está sendo efetivo. No 
dia 27 de dezembro do ano passado, ela chegou ao projeto, 
muito suja, pedindo para fi car, pois já havia passado o Natal 
na rua e não suportava mais essa vida, e infelizmente não 
pude acolhê-la. Hoje ela está aguardando essa oportunidade. 
Creio que na nova casa veremos Jesus trazer transformação 
e vida para a Luciana e os outros 19 que poderemos aco-
lher!”, relatou o pastor Anderson, coordenador da unidade.
Como argumenta o missionário Élbio Marquez, coordenador 
das Cristolândias de São Paulo, a indiferença não pode ser 
uma alternativa cristã para a realidade da droga: 
”A realidade das drogas é cada vez mais alarmante e os efeitos 
provocados são desastrosos em vidas em formação. Diante 
de um quadro alarmante e de um crescimento do uso das 
drogas, os servos de Deus devem entender que é parte da 
missão da igreja ver e sentir o mesmo que Cristo sentiu: “Ao 
ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam afl itas 
e desamparadas, como ovelhas sem pastor” (Mt 9.36). A com-
paixão que moveu o coração de Jesus foi acompanhada por 
uma ação de motivação e de uma convocação ao comprome-
timento dos que estavam com Ele. Desafi ou-os a orar e, ato 
seguido, convocou-os para irem e fazer a diferença”.

CADA DÓLAR GASTO em prevenção pode 

economizar ATÉ DEZ DÓLARES em custos 

posteriores para os governos. 

(Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, 2014)

Em 2015, 9% DOS ADOLESCENTES 

concluintes do 9º ano já haviam consumido 

algum tipo de droga ilícita. 

(Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar –PeNSE)

66,6% DOS ADOLESCENTES 

– entre 13 e 15 anos – experimentaram bebida 

alcoólica alguma vez na vida. 

(Ministério da Saúde, 2012)

Adolescentes dos estados da REGIÃO SUL 

estão entre os que registraram MAIOR ÍNDICE 
DE CONSUMO DE ÁLCOOL. 

(PeNSE, 2015)

18,4% DOS ADOLESCENTES no 9º 

ano EXPERIMENTARAM CIGARRO 

pelo menos uma vez. 

(PeNSE, 2015)
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C “Desde o início, crer em Jesus tem sido essencial 
para segui-lo.” É com essas e outras frases que o 
pastor David Platt, presidente do International 

Mission Board (IMB), marca seu livro ’Follow Me’: A Call 
to Die. A Call to Live, título que, em português, tornou-se 
o tema da Conferência Nacional Multiplique 2017.
O pastor e autor norte-americano tem servido líderes 
de igrejas nos Estados Unidos e no mundo ao comparti-
lhar suas grandes paixões no ministério: 
fazer discípulos e ensinar como a Palavra 
de Deus se aplica no dia a dia.
Seus ideais descritos nos livros Radical, 
Follow Me e Counter Culture, lança-
dos no Brasil com os títulos Radical: 
resgatando sua fé de um cristianismo 
impotente, Siga-me e Contracultura, 
respectivamente. Além desses, o li-
vro Radical Together está sendo lança-
do pela editora de Missões Nacionais 
neste ano, com o título Igreja Radical: 
juntos, seguindo Jesus a qualquer cus-
to. As obras nos dão uma visão privilegiada sobre o 
envolvimento que os cristãos devem ter com a Grande 
Comissão.
“Em um mundo de tanta necessidade espiritual e mate-
rial, Deus quer que todo seguidor de Cristo se envolva 
ativamente na Grande Comissão e que toda igreja faça 
discípulos em seu contexto, e a partir dali até os confi ns 

da terra”, explicou o pastor em entrevista exclusiva à 
Missões Nacionais.
Sobre a Conferência Multiplique, David Platt enfatizou 
que louva a Deus pela ênfase do evento em fazer discí-
pulos e que os dias passados em imersão na visão de 
Igreja Multiplicadora são uma ferramenta para que Deus 
multiplique seu Reino.
Durante a conversa, perguntamos a Platt sobre quais as 

coisas mais importantes que uma igreja 
deve fazer para mobilizar seus mem-
bros para o cumprimento do chama-
do. O pastor aponta o discipulado como 
prioridade.
“Pastores e líderes de igreja precisam 
discipular seu povo, pois o pior prejuízo 
de todos é alguém se comprometer ape-
nas parcialmente com Jesus e perder a 
abundante satisfação que ele oferece. 
Este é o imenso custo de uma vida cristã 
monótona e rotineira. Não permita que 
isso aconteça com você, nem lidere a 

igreja nessa direção. Não desperdice vidas dessa forma. 
O custo do discipulado é alto, mas o preço da falta do 
discipulado é, de longe, muito maior”.
Convidamos pastores e líderes de todo o Brasil a se 
reunirem conosco em 2018 para mais uma edição da 
Conferência Nacional Multiplique, que trará o tema 
“Primitive-se: de volta ao princípio”.

“O custo do 
discipulado é alto, 

mas o preço da 
falta do discipulado 
é, de longe, muito 

maior.” 
David Platt

siga-me:
UM CHAMADO PARA MORRER, 

UM CHAMADO PARA VIVER
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SERTÃO
Torne-se agora 
parceiro deste 

projeto.

O Projeto Sertão tem crescido e expandido na missão 
de levar o evangelho com ações de compaixão 
e graça de Cristo ao povo sertanejo. O projeto 

abrange a plantação de igrejas contextualizadas, o Radical 
Sertanejo, o Programa de Formação Missionária e o Novo 
Sorriso do Sertão. Ano a ano, o trabalho dos missionários 
adentra um número maior de comunidades e descobre um 
povo que está sedento de água viva.
“O que nos marca é a disposição do pessoal de trabalhar 
para Jesus. Eles não medem esforços. Eles sentem a neces-
sidade de falar de Jesus para as pessoas. É essa transfor-
mação que nos cativou e até transformou a minha vida. É 
o agir de Deus nesse povo, que às vezes não sabe ler nem 
escrever, mas às vezes sabe falar de Jesus melhor do que 
eu”, relata o missionário Ralison Medeiros, que neste ano 
deixou a localidade de Bom Jesus da Lapa para dar segui-
mento ao trabalho em Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), cidades 
vizinhas, que passaram a ser base do Radical Sertanejo.
Em 2017, o Projeto Sertão passou a contar com sua sexta 
base, na cidade de Feira de Santana (BA). Até então, cinco 
bases em regiões estratégicas mobilizavam missionários e 
radicais para a multiplicação de discípulos.
Nas bases, a evangelização discipuladora e a formação de 
líderes caminham juntas. A evangelização e o relacionamento 
discipulador em comunidades distantes das áreas centrais 
geram a conversão de um povo que está sempre pronto a 
compartilhar a boa nova e a transformação que Cristo tem 

trazido à vida deles. A estratégia de formação de liderança 
local tem aumentado o alcance do trabalho missionário e, 
consequentemente, da proclamação do evangelho no sertão.
A saúde e o bem-estar dos sertanejos é um dos compro-
missos de Missões Nacionais no sertão, como explica o 
missionário Ralison. “A gente tenta levar, além do evangelho 
que transforma vidas, um pouco de dignidade para essas 
pessoas na parte de alimentação e higiene pessoal. ” 
Para isso, projetos como o Novo Sorriso do Sertão são 
imprescindíveis na obra missionária. A iniciativa, que já tem 
dado grandes resultados nas comunidades ribeirinhas da 
Amazônia, é também fundamental em um campo onde 
grande parte da população não tem acesso a higiene e a 
condições básicas de saneamento. Com o Novo Sorriso, 
Missões Nacionais tem capacitado Radicais como agentes 
de saúde bucal, para que promovam conscientização e uma 
rotina de cuidados enquanto aguardam as caravanas de 
profi ssionais e o atendimento público.
Para dar apoio a tantos braços do Projeto Sertão, os mis-
sionários têm contato com a fi el parceria do povo batista 
brasileiro. Além dos recursos enviados, a participação na 
Operação Jesus Transforma e o envio de caravanas mis-
sionárias das igrejas a essas regiões tem dado grandes 
resultados, para a glória de Deus. 
Apenas durante a edição 2017 da Trans Sertão, mais de 300 
irmãos de todo o Brasil foram voluntários em 5 bases no 
sertão nordestino, resultando na evangelização de centenas 
de pessoas, entrega de alimentos e roupas e atendimentos 
médicos e odontológicos.
Missões Nacionais continua contando com a mobilização 
dos irmãos em Cristo para levar o evangelho não só aos 
sertanejos mas aos ribeirinhos, ao sul do Brasil, aos grandes 
centros, aos indígenas e a cada brasileiro que ainda não 
conhece o amor de Cristo. Convidamos você a juntar-se a 
nós na conquista da pátria para Cristo!

DesBrAVanDO um
SerTÃo sEDenTO daSerTÃo sEDenTO da

Água Viva 1. Marcolândia (PI)
Alexandre Ataíde e Genilda
2. Exu (PE)
Geiveson e Cíntia
3.Juazeiro (BA)
4. Petrolina (PE)
Ralison e Ciele – Radical Sertão 
5. Feira de Santana (BA)
Márcio Kleber e Daniela 
6. Barreiras (BA)
Rafael Lucchiari e Joselina
7. Bom Jesus da Lapa (BA)
Manoel e Berenilza Brás
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O DESAFIO DA FORMAÇÃO DE LÍDERES
para o ministério com surdos

star em um meio cultural e linguístico diferente é 
sempre um desafi o. Imagine então conviver em uma 
sociedade que não percebe sua cultura e nem tenta 

nenhum tipo de contato e interação? Ao imaginarmos essa 
situação de isolamento, pensamos no quanto ela fi ca mais 
séria ao levarmos em consideração o compartilhamento 
do evangelho.
É nesse contexto que se encontra grande parte da popula-
ção de cerca de 9 milhões de surdos no Brasil. Se tratando 
do conhecimento da palavra de Deus, menos de 1% foi 
alcançada. 
Em meio a esse cenário, Deus tem levantado homens e 
mulheres dispostos a doarem sua vida para o alcance desse 
público tão específi co e desafi ador, mas que, como todos os 
outros, precisa ser alcançado pela graça salvadora de Cristo.
Missões Nacionais trabalha há 17 anos com a evangelização 
de surdos e treinamento de líderes para esse ministério. Em 
2017, mais uma edição do Curso de Formação de Líderes 
para o Ministério com Surdos reuniu 30 alunos de todo o 
Brasil. O grupo, que contou com surdos e ouvintes, saiu 
preparado para o trabalho nas igrejas e com estratégias de 
evangelização discipuladora de surdos. 
Liliane Magalhães, da Igreja Batista Getsemani, em São Luís 
(MA), foi uma das alunas do curso e poderá abençoar seu 
ministério local com o aprendizado.
“Para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Foram 
15 dias de muito aprendizado e foi muito interessante ver 
os surdos fazendo o curso, saber e ver que eles estão inte-
ressados em contribuir para o reino. Gostei muito de um 
dos princípios de Igreja Multiplicadora que é compaixão e 

graça. Gostei muito de trabalhar essa área e quero levar o 
evangelho através de compaixão e graça”, contou Liliane.
Uma das necessidades percebidas pelos missionários de 
Missões Nacionais que trabalham com esse público é o 
treinamento de cristãos surdos para que eles mesmos 
alcancem a comunidade surda, já que a evangelização 
discipuladora feita pelos próprios surdos se torna muito 
mais atrativa.
“A gente passou a ter uma visão que não tinha antes, que é 
justamente a visão dos surdos evangelizando os próprios 
surdos. A gente percebe que realmente o povo surdo tem 
uma cultura e identidade própria, e que as vezes muitas 
coisas que são comuns a nós ouvintes não cabem na cul-
tura surda. Porque para nós que somos ouvintes é como se 
nós fossemos estrangeiros dentro da cultura surda então 
algumas vezes há barreiras por conta dessa questão da 
identidade surda”, explicou Waldérick Oliveira, que também 
veio de São Luís (MA) para participar do curso.
A missionária Marília Manhães destaca a importância do 
envolvimento das igrejas com a evangelização de surdos, 
visto que a abrangência do trabalho feito ainda é pequena 
em relação ao número de surdos que ainda não foram 
alcançados pelo evangelho.
“Pastores e líderes, nós desejamos que no próximo ano 
você envie um líder da sua igreja, para que ele também se 
prepare e para que ele entenda sua grande comissão de ir 
e levar o amor de Deus a todas as  pessoas. E o surdo está 
incluído nesse povo que precisa conhecer do amor de Deus. 
Apenas multiplicando mais e mais nós iremos ter a pátria 
para Cristo que tanto desejamos”.
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“NÃO SOU NINGUÉM, 
MAS DEUS ME USA PARA 
ABENÇOAR PESSOAS”

VIDA E OBRA
AIDETE BRUM

A os 5 anos de idade, Aidete Brum recebia seu chamado 
missionário, em Santo Antônio de Pádua, município 
no interior do Estado do Rio de Janeiro em que viveu 

sua infância. Na época ela não imaginava para onde o minis-
tério iria levá-la. Hoje, aos 69 anos, alguns meses após sua 
aposentadoria, ela nos conta experiências de 31 anos de 
obra missionária.
Conte um pouco sobre sua trajetória até o momento em 
que teve a primeira experiência no campo missionário 
pela Junta de Missões Nacionais. Não fui criada em um lar 
onde os pais me levassem ao templo para adorar e aprender 
de Jesus. Por isso, louvo a Deus pela vida e ministério do pastor 
David Gomes, porque era por meio do programa da Escola 
Bíblica no Ar que eu e minhas irmãs ouvíamos a Palavra, todos 
os dias crescendo espiritualmente. Apenas aos 22 anos, após 
casada, tive o privilégio de frequentar uma igreja batista. Em 
1980 meu marido sofreu um acidente e faleceu. Aí, em 1982, 
meu irmão Eronete, que era missionário, me desafi ou a colocar 
meu chamado em prática. Então fui para um trabalho voluntário 
na cidade de Sobral (CE).
Você foi a primeira missionária batista da Convenção 
a chegar em Juazeiro do Norte (CE). Quais foram os 
maiores desafi os e as maiores vitórias daquele tempo? 
Desafi os, muitos, como enfrentar a crença do povo em Padre 
Cícero Romão Batista; estilo de vida do povo daquele lugar, 
vendo todas as sextas-feiras 40% do povo da cidade se ves-
tir de preto em homenagem ao “padinho Cisso”; as vitórias, 
muitas. Com 2 meses de trabalho batizamos 12 novos irmãos. 
Vimos crianças querendo aprender de Jesus e sabíamos 
que estávamos ali para mudar a história daquele lugar. Hoje 
é uma igreja forte, que já plantou muitas outras na região. 
Você trabalhou em diversos campos diferentes tendo 
por público-alvo crianças em situação de vulnerabi-
lidade social. Como foi fazer parte dessas iniciativas 

O  Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil (STBSB) vive um novo tempo. Em 
junho de 2017, durante o Culto de Celebração dos 110 Anos da CBB e suas 
organizações missionárias, o pastor Fernando Brandão, diretor executivo da 

Junta de Missões Nacionais, assumiu voluntariamente a diretoria do seminário, após 
decisão do Conselho da CBB. Mesmo com a certeza de que assumir a Diretoria da 
instituição é um grande desafi o, a expectativa é de avanço na importante tarefa de 
formar líderes cristãos capacitados para o ministério.
“Assumi essa missão de liderar o Seminário entendendo ser a vontade do Senhor 
para minha vida e família neste momento, e porque acredito na importância estra-
tégica e na relevância dessa instituição na formação e desenvolvimento de líderes 
para o ministério cristão. Também creio que Deus continua tendo planos para o 
Seminário do Sul e quer usá-lo para formar líderes comprometidos com a sua Palavra 
para essa e futuras gerações”, declarou.
Durante os primeiros meses à frente da diretoria foi promovida a campanha “Sou 
Seminário do Sul”, com objetivo de resgatar o amor e respeito pelo seminário, com 
base no legado institucional e na história de líderes que passaram pela unidade e 
hoje têm levado o evangelho ao Brasil. Os prédios da instituição passaram por re-
formas e as salas ganharam novas cadeiras universitárias e sistema de refrigeração. 
 “Não tenho dúvida de que orando, trabalhando e na total dependência do poder 
de Deus, o Seminário do Sul superará todos os obstáculos e retomará a sua posição 
de infl uência e relevância na formação de líderes para os batistas e demais deno-
minações”, completou. 
Ao longo dos seus 109 anos de existência o STBSB tem formado líderes vocacionados 
para o ministério cristão. Cremos que ele continuará cumprindo a sua missão até 
a volta do Senhor Jesus!

www.seminariodosul.com.br
Endereço: Rua José Higino, 416 - Tijuca - 20510-412 - Rio de Janeiro - RJ

Tel: (21) 2157-5577 

Seminário do Sul 
vive novo tempo com direção 
do pastor Fernando Brandão

e qual é a importância de cuidarmos das crianças de 
nosso país? Trabalhar com crianças é um grande desafi o, 
mas é um superprivilégio, pois estamos ensinando o caminho 
que entendemos ser o melhor para elas, e isso traz uma ale-
gria imensa. Ver hoje muitos daqueles com quem trabalhei 
seguindo os passos do Senhor Jesus Salvador foi uma das 
melhores experiências que tive. Em Salvador, com o “Crian-
ças de Rua”, em 1993, foi muito forte ver meninos que eram 
completamente desprezados, abandonados, sujos, que agora 
são diáconos, líderes de louvor, de evangelismo. 
Na jornada missionária, há momentos de cansaço e 
desânimo. O que a encorajava a continuar sempre 
fi rme e disposta em seu propósito? Primeiro a certeza 
do chamado missionário, segundo, a alegria de saber que 
não sou ninguém, mas Deus me usa para abençoar pessoas 
e ainda ser abençoada por essas mesmas pessoas. Não dá 
para desistir. Nunca. Continuarei até Jesus me chamar.
Mesmo em um período de merecido descanso, você 
costuma dizer que continua à disposição da obra 
missionária. Para você, qual é a importância de estar 
engajada na obra missionária mesmo na terceira ida-
de? Entendo que missionário não tem idade. É questão de 
convicção e obediência. A importância de estar engajada é 
saber que ainda estou viva, que o meu Deus não olha para 
os meus anos vividos e sim para a minha alegria de servi-lo, 
ser útil na causa. Realmente enquanto vida eu tiver quero 
ser bênção para esta nação. Quisera ter mais vida para viver 
e me dedicar ao serviço do Mestre. Foram 31 anos de atu-
ação em lugares em que nunca pensei. Deus me sustentou 
usando a vida dos queridos irmãos; nunca me faltou nada. 
Mas ainda não parei, continuo fi rme querendo aprender mais 
para colocar em ação onde Deus permitir. Obrigada, povo 
batista, e continuemos avançando para a transformação de 
muitas vidas.   

Assista à entrevista 
completa no canal do 
Youtube. Inscreva-se 
e clique no sino para 
ser notifi cado sobre 
novos materiais.
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PANORAMA

Céus em festa pelos batismos de mais 18 irmãos, frutos da 
ação missionária em Alto do Rodrigues e Carnaubais (RN), no 
projeto de plantação de igreja liderado pelos missionários 
Carlos Alberto e Ana Paula de Melo.

O Projeto Novos Sonhos (SP) estreou as aulas de skate 
na casa, que assiste crianças e adolescentes da região 
da cracolândia! Cerca de 50 crianças participaram da 
programação, que fez parte da Semana de Combate as 
Drogas.

Surdos das cidades de Juazeiro do Norte (CE) 
e Recife (PE) receberam o evangelho durante 
o Alcance Surdos! As ações aconteceram por 
meio de um recenseamento de casas, onde 
foram oferecidos atividades e estudos bíblicos 
em Libras para a comunidade surda.

Não nos conformamos e levamos à cracolândia de São 
Paulo a mensagem de transformação durante a  Operação 
Jesus Transforma na Cracolândia SP. Declaramos que o 
mal não prevalecerá na vida daquelas pessoas que estão 
escravas do vício. A responsabilidade é nossa e cremos 
que muitas vidas ali foram impactadas e terão suas vidas 
regeneradas. 

Voluntários levaram o evangelho de Cristo até a 
comunidade de Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, através 
da Operação Jesus Transforma!

Missões Nacionais participou do evento de 
música gospel Som da Vida, dos dias 13 a 15 
de julho, com estande na Arena das Missões, 
ações mobilizadoras e apresentação musical 
do Coral da Cristolândia Rio juntamente com o 
Ministério Atitude!
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POESIA
Vida

Eu quero transformação e vida.
Vida na solidão múltipla das ruas,

Na algazarra da consciência
Que interroga a penitência.
Morte, no hiato de sangue,
Nas trincheiras do mundo,

Nas crianças que não sabem que há fl ores.

Mas Deus
Deus que é vida,

Vida que estala na gente
E nos presenteia com novos destinos

Seja aqui ou lá, de repente, janelas abertas,
O cheiro de um lindo dia,

É novo no ar, que não vem de tão longe,
Vem de nossas esperanças

Sempre próximas à verdade,
Vem de nossa perseverança
Sempre próxima à verdade,

Verdade que liberta, verdade que é Jesus

Jesus que nos traz
Transformação e vida.

Vida
Eu quero vida
Jairo Aguiar Bittencourt

Aluno da Cristolândia Campo Grande (RJ)

Dor 
No profundo sono da tragédia, 

Na guerra dos passarinhos a voar e não voar,
No amor, caminho desconhecido para alguns homens.

Mas é tempo
Tempo de outros ventos,

Como um fi lho voltando para casa
Pedindo um teto de compreensão; 

Como o mar cansado
Querendo paz com a areia.

Somos os bosques do Senhor,
Somos a vinha do Senhor,

E entre o seu tempo e a sua vontade
Carregamos o pouco que nos cabe:

Roupas poucas, pressentimentos variados,
Medos infi nitos, sentimentos inacabados.

Drogas
Uma escola sem aulas nem recreios,

Custa o “me ajude por favor”
Mas o coração não se rende, não se vende
Não a preço de cruz mas a peso de drogas.

Não
Não era aquele céu.

Os pecados rasgavam os meus sonhos
E as drogas violavam os segredos

Que eu tentava desvendar.

A dor não ardia:
Nas drogas, não ardem as ilusões.

Plantei sementes de canhões na cabeça
Como quem enche um mal num avental.

Um excesso de nada
Eu consegui nesta receita fúnebre.

D.R.O.G.A.S.
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