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urante cinquenta anos, a irmã Agnes e a Sra. Baker oraram para que a na-

ção da Latvia fosse liberta da opressão soviética. Acima de tudo, elas ora-Dvam pela liberdade de adorar em sua Igreja Metodista em Leipája. Quando 

o regime soviético ateu tomou o poder, os invasores apossaram-se do edifício da 

Igreja e transformaram o santuário em um salão de jogos. Suas orações foram res-

pondidas em 1991, quando a opressão chegou ao fim. Os soviéticos partiram e a 

pequena nação desfrutou de liberdade. Mas era necessário reconstruí-la, e a irmã 

Agnes e a Sra. Baker estavam determinadas a ajudar.

Primeiramente as duas mulheres, agora com mais de oitenta anos, conversaram 

com o ministro local e perguntaram se ele concordaria em ser o pastor, sendo 

assim, as duas seriam os primeiros membros daquela comunidade. A partir daí, 

nascia uma Igreja! O próximo passo era reaver a propriedade. Feito isso, começa-

riam a preparar a Igreja para os cultos. Uma mulher dentre os membros da Igreja se 

encarregou da pintura. Por semanas, ela montava os andaimes e pintava os tetos e 

as paredes. As altas janelas de estilo clássico foram limpas até ficarem brilhando e o 

chão de madeira, foi restaurado até obter um brilho magnífico.

Devido ao cuidadoso trabalho de manutenção dos membros da Igreja, os bancos 

originais foram encontrados armazenados em um local em meio ao campo. Eles 

foram trazidos de volta e colocados em seus lugares para que os adoradores os uti-

lizassem. A irmã Agnes tinha mantido o órgão de tubo da Igreja a salvo em sua pró-

pria casa e assim o devolveu à Igreja. Quando ela não estava dirigindo o coral, esta-

va tocando o instrumento com grande dedicação e entusiasmo.

Deus foi fiel! Lênin, um dos líderes da revolução comunista russa, havia previsto que 

o Cristianismo morreria dentro de uma geração. Depois que as vovós morressem, 

disse ele, não haveria mais cristãos. Mas ele não conhecia a irmã Agnes e a Sra. Ba-

ker e muito menos o Deus que as amava e a quem elas serviam. “Sobre esta pedra 

edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevelacerão sobre ela” (Mate-

us 16:18). Você é parte da Igreja de Cristo. Ele não permitirá que o mal triunfe sobre 

a sua vida. Não importa o que você esteja passando, a luta e desafio sob o qual es-

teja vivendo, tenha fé que Deus está e estará com você, guiará e sustentará você e 

o/a fará vencer. Continue nas mãos do Todo Poderoso Deus!

Do livro “Boa Noite, Deus!”, Editora Fôlego n
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Nosso Propósito: ajudar pessoas a experimentarem uma vida plena e abundante com Jesus.

INFORMAÇÕES&INSCRIÇÕES:
l

 Pr. Walter Almeida Jr.
(19) 98859.4547  walteralmeidajr@outlook.com

Workshop Os Desafios da 
Igreja Contemporânea

PROGRAMA
l

l
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 Os Desafios de Viver Segundo à Lei
 Os Desafios da Disciplina Eclesiástica
 Os Desafios de se Manter na Sã Doutrina

1 e 2/Agosto
a1  Igreja Batista Livre

Uberlândia/MG

Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer
aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. 2 Crônicas 16:9

Congresso de Médicos Cristãos
17 a 19/outubro  Universidade Mackenzie/Campinas  www.medicosdecristo.netl l

Bienal do Livro
l l

 Internacional  de São Paulo
22 a 31/agosto  Anhembi/SP  www.bienaldolivrosp.com.br

Três renomados líderes cristãos – Jaime Kemp, Adriel Souza Maia e Hernandes Dias 
o oLopes – serão os palestrantes do 1  dia do 10  Fórum de Ciências Bíblicas, que este 

ano tem como tema A Bíblia e a Família. Nos dias 7 e 8 de agosto, no Centro de 

Eventos de Barueri/SP, no Museu da Bíblia, o evento é uma iniciativa da Sociedade 

Bíblica do Brasil (SBB) e tem como objetivo estimular a reflexão sobre vários aspec-

tos das relações familiares, a partir de ensinamentos das Sagradas Escrituras. A pa-

lestra de abertura, “Como a Bíblia pode ajudar a tratar dos problemas da família 

contemporânea”, ficará a cargo de Jaime Kemp, doutor em Ministério da Família.

Em seguida, o bispo Adriel Souza Maia falará sobre os “Desafios da família pós-

moderna – como a Bíblia pode ajudar?”. Caberá ao Pr. Hernandes Dias Lopes abor-

dar o tema “Definição bíblica de família”. Apoiado pela Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus (CPAD), o evento é dirigido a professores e estudantes de 

Teologia, Ciências da Religião e Linguística, assim como outros estudiosos da Bíblia, 

lideranças religiosas e cristãos em geral. A inscrição é gratuita, mas a sugestão é 

que o participante faça uma oferta de R$ 25,00 ou mais para os programas bíblicos 

de impacto social da SBB que atendem a diferentes segmentos da população co-

mo pessoas com deficiência, famílias em situação de vulnerabilidade social, estu-

dantes, entre outros. Informações e inscrições pelo site www.sbb.org.br/forum, 

telefone (11) 3475.5827 ou e-mail webmaster@sbb.org.br.   n

Abordando temas ligados à Família, o evento acontece entre 7 e 8 de agosto,

no Centro de Eventos de Barueri, no Museu da Bíblia, em São Paulo.

o10  Fórum de Ciências Bíblicas no Museu da Bíblia

No domingo retrasado, 13/7, no culto realizado pela manhã, foi apresentado e 

consagrado ao Senhor o bebê Davi Palma Batista, filho da Carol e do Bruno. Os 

pais, familiares e toda a Igreja eram só alegria pela chegada do anjo Davi. Bênção! n

HOMENS Reunião de Oração
30/7  4a. Feira  20h.n n

Consagração do Davi

A Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores (ABPP) realizará de 9 a 12/9, no Ho-

tel Fonte Santa Tereza, em Valinhos/SP, 2º Encontro Brasileiro para Pastores de Pas-

tores. Participarão líderes das mais diversas denominações e seguimentos evangé-

licos para palestras e debates sobre como: Inspirar, motivar e ampliar a visão do 

pastoreio de pastores; Capacitar líderes de pastoreio de pastores; Celebrar a uni-

dade da diversidade no pastoreio de pastores; Despertar pastores e especialistas a 

se integrarem no movimento do pastoreio de pastores para que novos grupos e 

pessoas sejam alcançados. Informações: Cristiane Aguiar, tel. (21) 2644.6556. n

Encontro Brasileiro para Pastores de Pastores

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM SEMEADOR
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Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou
por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7

• • •

Crianças, jovens e adultos.

o
Reforço do 1  ao 5 Ano

Redação  Física e Matemática
Ciências  Bio

o

Inglês  logia
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Inscrições: (19) 3325.0531  franciscolima56@gmail.coml



Devocional l Sandália de Jesus

Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do
que eu, que nem sou digno de levar-lhe as sandálias.

Ele vos batizará no Espírito Santo em fogo. Mateus 3:11

Sonhos de meninos, um diz: “Se eu fosse um sapato, queria ser o do presiden-

te para estar no poder”. A menina diz: “Ah, eu queria ser a chuteira do Neymar, 

para ser famosa no mundo inteiro”. O terceiro sonhou: “Eu queria ser o sapato 

do dono do banco, já pensou quanto dinheiro”? O quarto menino suspirou 

fundo e disse: “Eu queria ser a sandália de Jesus, assim, quando Jesus subisse 

ao céu, eu iria com Ele”. Os meninos e as meninas cresceram, tornaram-se ho-

mens e mulheres, mas os seus sonhos não mudaram. Continuam sonhando 

com poder, fama e riqueza. Poucos sonham em ser as sandálias de Jesus. 

É preciso lembrar que, no Gólgota, tiraram as alparcas dos pés de Jesus para o 

crucificarem. Provavelmente aquelas sandálias que percorreram tantos cami-

nhos empoeirados, ficaram manchadas do sangue do Salvador. Ao ressuscitar 

e caminhar com os discípulos outra vez, Jesus teria as alparcas da sua glória, 

com as quais foi visto subindo aos céus. O importante é que as sandálias de 

Jesus sempre foram para onde Jesus foi. Seja esse o nosso desejo: andar por 

onde Jesus anda. Na terra e no céu.

Oração: Jesus amado, não quero andar por onde não possa estar junto a Ti. 

Senhor, o meu desejo é andar por onde andas aqui na terra e estar contigo na 

eternidade. l Do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, AD Santos n

MOTIVOS DE ORAÇÃO l ESTAMOS ORANDO POR...
Pastores e Liderança da Igreja; Nossos vizinhos; Eleições de Outubro; Workshop e 

Aliança Batista Livre Brasileira; Retiro de Casais; Idosos, cuidadores de idosos e ca-

sas de repouso; Casamentos dos jovens neste ano; Ivete Silva (saúde); Deise e famí-

lia; Welington Camacho; Nuria Stephanie e família; José Firmino e mãe; Isabel Fran-

ça; Francisco de Salles; Maria Emília; Maria Vinagre; Neusa e Erivan; Manoel e Tere-

zinha; Mercedes e Isaías (saúde); Maria Luiza (bebê doente); Paulo e Regiane (salva-

ção); Ronaldo, Augusto e Robson (vida espiritual); Missionários Rogério e família, 

Kely e Isabely,  Jacson e Bruna, Rogério e Daiane, João Lucas e Nícolas.

Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas
grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3

Aniversariantes Semanada
n

n

n

n

n

 José Donizeti Rosa l 27 l Domingo
 Anderson Ferreira Gonçalves l 27 l Domingo

a Lígia Chacon Meiado l 29 l 3 Feira
a Cecília Ferreira dos Santos l 31 l 5 Feira

a Vera Lúcia de Oliveira Bertin l 1/8 l 6 Feira

Um estudo recentemente publicado confirma o perigo de que muita gente já des-

confiava, mas ao qual faltava fundamentação: o uso inadequado das redes sociais 

acompanha o declínio estatístico na frequência às igrejas. O cientista Allen Downey, 

da Olin College de Engenharia da Computação, em Massachussets (EUA), encon-

trou fortes indícios de que a queda na filiação religiosa tem ligações com o aumen-

to do uso da internet e, particularmente, de ferramentas como Facebook e Twitter, 

que não só tomam tempo excessivo das pessoas como as expõem a uma série de 

informações, conceitos e comportamentos prejudiciais à fé cristã. “O aumento do 

uso da rede mundial nas últimas duas décadas causou grande impacto na filiação 

religiosa”, defende o pesquisador. Ele traçou paralelos entre a importância crescen-

te das redes sociais no cotidiano das pessoas e a sua expressão de fé – e a correla-

ção entre uma e outra ficou clara – em alguns cruzamentos de dados, o absenteís-

mo à igreja, entre usuários cristãos ativos de redes sociais, beira os 30%. “É fácil 

imaginar que uma pessoa que foi educada em uma determinada religião possa se 

afastar dela, mas a proporção atual foge das tendências ao longo da história”, 

conclui Downey.

Isso é apenas uma ponta do iceberg. Desde que as redes sociais entraram no ar 

para valer – a maior delas, o Facebook, acaba de completar 10 anos e já contabiliza 

1,2 bilhão de usuários –, seu uso, para todos os fins, só faz crescer. Pesquisa da Intel 

mostrou que os brasileiros são os que mais discutem religião na internet móvel e 

nas redes sociais. Tamanha multiplicidade de possibilidades tem tornado possíveis 

mudanças em diferentes aspectos relacionados à vida humana – inclusive, claro, a 

fé e a espiritualidade. “Já se pode falar em uma ‘religiosidade cibernética’, formato 

para expressão da fé surgida com o avanço da internet e das novas tecnologias”, 

aponta a jornalista e doutora em Comunicação Social Magali do Nascimento Cu-

nha, membro da Igreja Metodista e professora do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo. Para ela, no ambien-

te virtual, isso significa uma nova dimensão no controle do sagrado e da doutrina, 

prerrogativa secularmente consolidada nas mãos da instituição religiosa e do líder 

espiritual. “Basta ter uma conta sem custo nas mais populares redes sociais digitais, 

como Facebook ou Twitter, e o espaço está garantido para a livre manifestação”.

Nessa “FaceChurch” sem templo e sem púlpito, prossegue Magali, as tradições teo-

lógicas passaram a ser relativizadas, bem como a autoridade dos líderes clássicos. 

“Questionamentos são feitos a todo tempo, doutrinas e posturas teológicas con-

trários às perspectivas denominacionais são pregadas”. Já é possível encontrar, por 

exemplo, comunidades virtuais como a Igreja Evangélica Virtual Deus Todo-pode-

roso, que oferece serviços como pedido de oração e aconselhamento. Entre os 

católicos, qualquer fiel já pode realizar o sacramento da confissão ou acender velas 

virtuais nas páginas do Face, e que procura algo mais moderninho – para dizer o 

mínimo – pode acessar a página do grupo Cristãos Libertos, cujo objetivo, dizem os 

mantenedores, é “demonstrar que o sexo antes e fora do casamento não é peca-

do”. Nos comentários, é possível encontrar coisas de todo tipo, desde acusações de 

perversão sexual até elogios à postura “ousada e libertadora” do grupo.

l Revista Cristianismo Hoje n

O perigo está
na

Cresce maciçamente o
uso de redes sociais
pelos crentes, mas o

risco de heresias
preocupa.

Rede.

Elisha Albright Hoffman (1839-1929), foi pastor evangélico. É um bom exemplo 

do “gospel hymn” da sua época, tanto em mensagem como em melodia. O Pr. Hof-

fman nasceu em Orwigsburg, estado de Pensilvânia, EUA, em 7/maio/1839 num lar 

cristão. Seu pai foi ministro do evangelho por mais de 60 anos. Hoffman preparou-

se para o ministério no seminário União da Associação Evangélica, e pastoreou vá-
arias igrejas, inclusive a 1  Igreja Presbiteriana de Benton Harbor, Estado de Michi-

gan. Editou muitas publicações de música sacra. Hinista prolífico, muitos dos seus 

hinos e cânticos (mais de 2mil impressos) foram usados pelos cantores evangélicos 

do seu tempo. Hoffman escrevia tanto a letra como a música na maioria dos casos. 

Muitos desses hinos vieram ao Brasil e foram usados nos hinários evangélicos. 

Uma noite em 1887, o mestre de canto Anthony J. Showalter despediu sua classe 

na “singing scholl” em Hartselle, estado de Alabama, EUA. Pegou seus livros, fechou 

a igreja onde ensinava, e se dirigiu a pensão onde se hospedava durante sua estada 

curta na cidade. Havia recebido carta de dois de seus amigos, ex-alunos no estado 

de Carolina do Sul. Ao abrí-las, leu a mesma notícia: suas esposas haviam falecido 

naqueles dias. Quando sentou-se para escrever palavras de conforto a eles, abriu a 

sua Bíblia, e o trecho bíblico que tocou-o e que incluiu nas suas cartas, foi: “O Deus 

eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos; e ele lançará o inimi-

go de diante de ti, e dirá: Destrói-o” (Deuteronômio 33:27). Nos momentos que se 

seguiram, as palavras de um refrão e uma melodia ecoaram no pensamento deste 

compositor. Logo se pôs a escrevê-los e, sabendo que precisaria de estrofes tam-

bém, pensou no seu amigo, o hinista Elisha A. Hoffman. Imediatamente escreveu a 

ele, mandando o hino e explicando as circunstâncias. Pediu que Hoffman escreves-

se estrofes apropriadas. Ao recebê-las de volta, certamente enviou o hino, com sua 

mensagem confortante, aos irmãos enlutados.

l Do Hinário para o Culto Cristão, História da Música Sacra, JUERP n

Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus.
Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus.

Descansando, nos eternos braços do meu Deus.
Vou seguro, descansando no poder de Deus.

Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus.
Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus.

Descansando, nos eternos braços do meu Deus.
Vou seguro, descansando no poder de Deus.

Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus.
Gozo paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus.

Descansando, nos eternos braços do meu Deus.
Vou seguro, descansando no poder de Deus.

Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus.
Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus.

Descansando, nos eternos braços do meu Deus.
Vou seguro, descansando no poder de Deus.

Letra: Elisha Albright Hoffman  Música: Anthony Johnson Showalter
Título Original: Leaning on the Everlasting Arms

l

História dos Hinos

O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1


