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A SUBLIME NOITE DE NATAL

"Voltaram, então, os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que
tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado"
Lucas 2:20
por Jayro Gonçalves

Chegou dezembro, e como chegou rápido! Mês que
nos conduz a reflexões, balanços, frustrações, alegres
ou tristes recordações, remorsos ou satisfações,
esperanças ou desalentos e tantos outros sentimentos
que mais uma etapa vencida no calendário da vida nos
propicia. É a sua última página que se vira, muitas
vezes com grande melancolia e abatimento. Mas é o
mês que marca o mais importante acontecimento da
história da humanidade: o nascimento do nosso
Senhor Jesus Cristo, que o mundo cristão
convencionou chamar: O NATAL.
O momento culminante da comemoração é a tradicional NOITE DE NATAL,
infelizmente, nem sempre é a mais sublime. O momento é utilizado de forma
indigna para a satisfação de apetites pessoais e egoístas, pouco recomendáveis,
resvalando para comportamentos imorais que revelam a terrível degradação
espiritual do ser humano.
Que lástima! Que afronta à maravilhosa manifestação da Graça de Deus ocorrida
na primeira SUBLIME NOITE DE NATAL! O grande privilégio de participar dela foi
dos humildes pastores em Belém, que "viviam nos campos e guardavam o seu
rebanho durante as vigílias da noite".
Quem lhes preparou a SUBLIME NOITE DE NATAL foi o Senhor! Não foram eles
que a prepararam, como muitos hoje o fazem, buscando, nos preparativos e na
participação levar em conta, apenas, a satisfação e o enlevo da carne e não do
espírito! Atender aos apelos da natureza humana, tão afetada pela pecaminosidade,
buscando nas iguarias, nas bebidas, na luxúria da iluminação colorida, nas alegorias,
nos adereços da decoração e nos presentes distribuídos, que aguçam a avidez dos
comerciantes inescrupulosos pelos lucros exorbitantes, uma noite de esplendor
vaidoso, orgulhoso, egoísta e alienante do que é o principal: Jesus Cristo, a maior
bênção de Deus ao homem caído e carente da Salvação eterna, que o Seu
nascimento, proclamado aos singelos pastores, na SUBLIME NOITE DE NATAL pode
conceder! Há um deplorável desvirtuamento do motivo da celebração!

O que nos mostra A SUBLIME NOITE DE NATAL em Belém?
O anjo do Senhor trazendo aos homens a mais gloriosa e extraordinária
mensagem que aos homens foi dada a ouvir: "hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o
Salvador, que é Cristo, o Senhor" (v. 10). Essa é a Boa-Nova de grande alegria que
deve, necessariamente, ser ouvida na noite de Natal para que seja uma celebração
sublime. Sem essa mensagem do Senhor não há Natal! Que a tenhamos em nossa
SUBLIME NOITE DE NATAL.
"A glória do Senhor brilhou ao redor deles" (v. 9). Sem a presença do Senhor, na
Sua majestosa glória, não há SUBLIME NOITE DE NATAL. Reavivemos hoje essa
singela experiência!
O louvor a Deus é a nota marcante da sublimidade dessa incomparável noite! Os
pastores não só puderam ouvir o louvor da multidão da milícia celestial, como
também se uniram no louvor a Deus com a sua entusiasta e espiritual participação,
pois glorificaram e louvaram a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto (v. 20).
Quão sublime é a noite de Natal quando podemos ouvir o cântico celestial unindo-se
ao nosso louvor a Deus! Que seja assim a nossa SUBLIME NOITE DE NATAL!
O testemunho dos pastores emoldurou a SUBLIME NOITE DE NATAL:
"Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino" (v.10). O seu
testemunho levou os que o ouviram a admirar as coisas referidas. Que o nosso
testemunho na SUBLIME NOITE DE NATAL tenha igual eficiência espiritual!
Façamos, portanto, dessa noite celebrativa uma SUBLIME NOITE DE NATAL,
vivenciando-a como a vivenciaram os singelos pastores nas plagas de Belém.
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FATOS & RELATOS
A INERRÂNCIA DA BÍBLIA
por R. David Jones
Já há muito tempo que o fato da inerrância da Bíblia
tem sido posto em dúvida, não só por descrentes,
levados pela sua ignorância e falta de fé no Evangelho,
mas também por gente que se diz cristã, no entanto
não leva a sério a afirmativa que toda a Bíblia é a
palavra infalível de Deus e assim deve ser aceita sem
questionamento.
Assim, a inerrância absoluta de todo o teor bíblico
está começando a ser posta em dúvida em alguns
institutos teológicos, em púlpitos de igrejas, em livros didáticos, em grupos de
estudos etc. Ainda usam o termo “inerrância”, mas redefinem o seu significado.
Muito disso se deve ao desejo de conformar o relato bíblico com conceitos da ciência
humana atual.
Por causa do elemento humano das Escrituras, querem agora definir a inerrância
bíblica mais ou menos como: "Deus inspirou os autores bíblicos com os conceitos,
mas não se preocupou com detalhes periféricos. Ele apenas queria ter certeza que os
conceitos e o ensino fossem preservados sem erro". O resultado dessa definição é a
crença que a autoridade da Bíblia não é encontrada em Suas palavras, mas apenas
através da Sua intenção.
No entanto, a chave para entender a natureza das Escrituras é atentar para o que
o Senhor Jesus declarava sobre Elas. Se adotarmos uma posição diferente da d’Ele,
teremos uma posição errada. A ideia de que apenas a intenção ou os conceitos dos
autores das Escrituras são inerrantes, e não as palavras das próprias Escrituras, é
contrária ao ensino do Senhor e dos apóstolos.
A visão das Escrituras pelo Senhor Jesus e Seus apóstolos.
O Senhor Jesus claramente sabia que as Escrituras eram a Palavra de Deus e,
portanto, a verdade. Note o que Ele diz em João 17:17... "Santifica-os na verdade; a
tua palavra é a verdade". Ele não disse: "Sua palavra é verdadeira" (adjetivo); em
vez disso, ele falou: "a tua palavra é a verdade” (substantivo). A implicação é que
as Escrituras não são apenas verdadeiras; em vez disso, a própria natureza das
Escrituras é a verdade, e é o próprio padrão da verdade ao qual todo o resto deve
ser testado e comparado. Da mesma forma, em João 10:35 Jesus declarou que "a
Escritura não pode ser anulada".
O Senhor Jesus estava dizendo aos líderes judeus que a autoridade das Escrituras
não poderia ser negada. Ele até conectou a autoria do Deus da Bíblia com palavras
específicas, não apenas com ideias ou conceitos, pelos quais precisamos viver: “Está

escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca
de Deus” (Mateus 4:4). Para o Senhor, as Escrituras não foram meramente
inspiradas em suas ideias gerais ou em suas amplas reivindicações ou em seu
significado geral, mas até suas próprias palavras são inspiradas (Mateus 5:18).
O uso das Escrituras pelo Senhor Jesus era autoritário e infalível enquanto falava
com a autoridade de Deus, o Pai (João 5:30, 8:28). O Senhor Jesus ensinou que as
Escrituras testemunham sobre Ele (João 5:39), e mostrou sua realização na visão do
povo de Israel (Lucas 4:17-21). Ele até declarou aos Seus discípulos que será
cumprido o que está escrito nos profetas sobre o Filho do Homem (Lucas 18:31).
Além disso, Ele colocou a importância da realização das escrituras proféticas acima
da fuga de Sua própria morte (Mateus 26:53-56).
Após Sua morte e ressurreição, Ele disse a Seus discípulos que tudo o que foi
escrito sobre Ele nos livros de Moisés, dos Profetas e dos Salmos devia ser cumprido
(Lucas 24:44-47), e os repreendeu por não acreditarem em tudo o que os profetas
falaram sobre Ele (Lucas 24:25-27). A pergunta então é: como poderia o Senhor
Jesus cumprir tudo o que o Velho Testamento falou sobre Ele se são apenas os
conceitos e não as palavras que são inspiradas?
O entendimento dos apóstolos sobre a inspiração das Escrituras é que a revelação
vem de Deus dentro e através das palavras. De acordo com 2 Timóteo 3:16,17...
"toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e
perfeitamente instruído para toda boa obra”. As Escrituras são inspiradas por
Deus (“teopastos”). Esta passagem em 2 Timóteo 3:16 não é sobre como a Bíblia
veio até nós, mas de onde ela veio.
Como afirma 2 Pedro 1:21... “a profecia nunca foi produzida por vontade de
homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito
Santo". O Espírito Santo inspirou os autores humanos das Escrituras de tal forma
que foram movidos não por sua própria "vontade", mas pelo Espírito Santo. Isso não
significa que os autores humanos das Escrituras eram autômatos; eles eram ativos
ao invés de passivos no processo de escrita das Escrituras, como pode ser visto em
seu estilo de escrita e no vocabulário que usaram. O papel do Espírito Santo era
ensinar os autores das Escrituras (João 14:26, 16:12-15). No Novo Testamento,
foram os apóstolos ou profetas do Novo Testamento que o Espírito levou a escrever
a verdade e superar sua tendência humana de errar.
Os apóstolos compartilharam a visão do Senhor Jesus sobre as Escrituras,
apresentando Sua mensagem como Palavra de Deus (1 Tessalonicenses 2:13) e
proclamando que não era "em palavras que a sabedoria do homem ensina, mas a
que o Espírito Santo ensina" (1 Coríntios 2:13). A revelação então não surgiu dentro
do apóstolo ou profeta, mas tem sua fonte no Deus Triuno.
As pessoas dentro de nossas igrejas precisam saber que há estudiosos evangélicos
influentes que estão usando ideologias históricas críticas para redefinir a natureza
das Escrituras. A doutrina da inerrância não é uma questão lateral; trata-se da
confiabilidade das Escrituras que reflete sobre o caráter de Deus, uma vez que Ele é
responsável pelo conteúdo das Escrituras (2 Timóteo 3:16; cf. Números 23:19;
Salmo 12:6; Hebreus 1:1-2).

TEMA DO MÊS
PRECISA-SE DE JOVENS
por Ramón Jané Amill

Precisa-se de jovens de caráter; jovens que
tenham um alto ideal de vida e que desprezem
tudo quanto é vil; que tenham um profundo
ideal de Eternidade.
Precisa-se de jovens de confiança; cuja palavra
é ouro e cuja vida íntima pode ser conhecida sem
ficarem envergonhados, que vivam na luz.
Precisa-se de jovens de coragem; resolvidos a
seguir o bem, custe o que custar; que não
vacilem perante a zombaria dos companheiros levianos ou a perseguição dos maus;
que tenham coragem, para ficar a sós, se for preciso, com as suas convicções e com
Deus.
Precisa-se de jovens de estudo; de um zelo incansável de procurar a verdade e que
não se deixem iludir com as negações populares que entregam os homens a um
negro desespero e cujo fim é muitas vezes o suicídio.
Precisa-se de jovens de coração; que amem tudo quanto é nobre e puro, que
tenham um ódio intenso pela podridão social que mina o caráter individual e destrói
o prestígio da nação.
Precisa-se de jovens limpos; incapazes de se prostituir, de considerar o amor
acima da paixão e que olhem com simpatia e respeito pelos aflitos e necessitados.
Precisa-se de jovens puros; que olhem para Cristo e que aspirem a ser puros como
Ele é puro, a ser santos como Ele é santo, a ser dedicados como Ele é dedicado.
Precisa-se de jovens cristãos; na realidade e não só de nome, que tenham formado
o seu ideal pelo profundo estudo na fonte limpa da Bíblia, do caráter de Cristo e que
aspirem a imitar a vida d’Ele.
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MOTIVOS DE GRATIDÃO E ORAÇÃO
© Dados compilados das correspondências recebidas pelo irmão
José Carlos Jacintho de Campos
Telefone: (21) 2224-7797
E-mail: obreiros@gmail.com
AGAMALBE & MARIA CAETANO, Mutum-MG, ... “Em tudo dai
graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco” (1Ts. 5:18). Amado irmão José Carlos Jacintho e
equipe que leva nossas notícias pelo Brasil e para o mundo.
Queridos, estamos nos aproximando do fim deste ano, um ano
histórico (pela pandemia), para o trabalho missionário. Estamos
em adaptação, vários áudios feitos, várias “lives”, mensagens
escritas, e outros meios de comunicação. Continuamos trabalhando na medida do possível e
ajudando a igreja local e as circunvizinhas. Fora da igreja local só pudemos trabalhar com 28
pregações e estudos bíblicos em conferências, também foram feitas 116 visitas evangelísticas
pessoais e discipulados, decidiram-se a Cristo Adil Dias de Carvalho, 66 anos, e Aline Braga de
Souza, 23 anos. Este humilde relatório é para glorificar o Nome do Senhor Jesus que é sobre
todo nome, e merece toda honra e toda glória. Ele é aquele que nos criou, nos salvou e nos
chamou para obra e nos tem sustentado com toda nossa família. Nessa oportunidade não
poderíamos deixar de agradecer a todos aqueles que sempre têm se lembrado de nós em suas
preciosas orações, obrigado pelas ofertas que têm contribuído com nosso ministério. Amados,
continuem ORANDO por nós, 2021 chegando e estamos na expectativa de como vai ser.
Também temos a expectativa de que o nosso Senhor Jesus venha arrebatar a Igreja antes
mesmo de alcançarmos o próximo ano. A única certeza que temos é que o Senhor estará no
controle de todas as coisas e quer que continuemos realizando a Sua obra. Termino desejando
a todos os queridos irmãos um feliz natal e um novo ano cheio de bênçãos. No amor de Jesus
Cristo ... (07/12/2020).
ALBERTO & LÍNEA TRINCK, Londrina-PR, ... Pequenos servos de
um grande Deus! Aos amados irmãos em Cristo Sr. José Carlos
Jacintho e família. Saudações no nome que é sobre todo o nome!
Jesus Cristo nosso Senhor. "E eis que venho sem demora, e
comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras” (Ap. 22:12). Por meio desta queremos
comunicar o recebimento da oferta depositada em conta no dia
16/11. Muito obrigado, irmãos, somos gratos a Deus por vossa companhia conosco no
trabalho, que o Senhor vos recompense grandemente é nossa oração. “Meu Deus suprirá
todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus" (Fp. 4:19).
Graças a Deus estamos indo bem, fiz a consulta no hospital dos olhos no dia 9/11, mas como
as vacinas ainda não chegaram a médica pediu um novo exame, porque o primeiro feito já
está desatualizado, estou esperando eles chamarem para o exame, devido a pandemia tudo
fica muito enrolado, temos que ter paciência, a esposa ainda sente algumas dores, mas está
bem melhor agora. Louvamos a Deus por isso! A igreja em Cambé está se reunindo
normalmente, todas as quartas, sábados e domingos, graças a Deus não tem havido
problemas. Um jovem por nome Eduardo tomou a sua decisão com Cristo, isso é animador.
Nós sempre dávamos assistência à igreja às quartas-feiras, ainda não estamos com as reuniões
no Leonor, mas temos eu e a esposa ido lá às quartas-feiras mesmo. Enviei 2000 folhetos para
o irmão José Américo, ele é de São José dos Pinhais e gosta de evangelizar com folhetos,
devemos ORAR por ele e pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Minha filha caçula mora
em Primeiro de Maio, na Vila Gandhi, estamos planejando ir nos reunir com eles uma vez por
mês, o irmão Jessé, meu neto, tem interesse e vai me ajudar, como estou em tratamento do
olho esquerdo não consegui ainda renovar minha carteira de motorista, me faz muita falta.

ORAI por mim neste sentido. ORAI pelo Adilson, tem sofrido com os seus rins, mas, mesmo
assim tem sido muito animado em fazer o trabalho do Senhor. Ao orar por nós, peça a Deus
que nos dê duas coisas: sabedoria e saúde para com alegria cumprir o ministério que Ele tem
colocado em nossas mãos, digo nossas porque entendemos que todos os que cooperam
conosco, estão conosco fazendo a obra. Aproveitamos para enviar aos irmãos os nossos
abraços fraternais, desejando-lhes as mais ricas bênçãos de Deus. De vossos irmãos com muita
estima ... (27/11/2020).
ANDERSON & RAQUEL DE ALMEIDA, Jacutinga-MG, ... “Seja a vossa
vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes;
porque ele tem dito: De maneira nenhuma te deixarei, nunca
jamais te abandonarei” (Hb. 13:5). Queridos irmãos, tem sido
maravilhoso usufruir de tão maravilhosa e poderosa promessa do
Senhor: “de maneira nenhuma te deixarei”. Mesmo em meio a um
tempo tão difícil para toda a humanidade, aqueles que continuam
confiando nas promessas do Senhor têm desfrutado de Suas
bênçãos, paz, gozo e direção. Queridos, continuemos firmes e perseverantes no Senhor na
confiança que do Senhor e no Senhor temos tudo que precisamos para nossa caminhada,
mesmo em meio às guerras. Pela graça de Deus, mesmo com o cancelamento das aulas
presenciais em Peniel, podemos manter as aulas remotamente. Alguns alunos permaneceram
em Peniel, mas a grande maioria retornou para suas casas. Deus me deu o privilégio nesse
tempo de lecionar: Panorama do Novo Testamento 1, Atos, Epístolas de João, Epístolas de
Pedro, Epístolas pastorais e Panorama do Velho Testamento 2. Antes da pandemia já havia
lecionado: Bibliologia e Angelologia. Assim estamos terminando o ano letivo em Peniel.
Iniciamos o ano com 45 alunos, alguns fizeram uma pausa nos estudos em virtude da
pandemia. Já temos uma data para o retorno presencial dos alunos que será dia 10 de janeiro
para um período de manutenção, onde os alunos realizam trabalhos físicos na escola. As aulas
estão previstas para iniciarem no dia 1 de fevereiro. OREM pelos alunos para que todos
retornem animados no Senhor. OREM também por novos alunos. OREM para que todos
concluam seu treinamento e cheguem aos povos não alcançados, ou em outro ministério que
o Senhor os dirigir. Pela graça de Deus tivemos algumas oportunidades com a ministração da
Palavra de Deus em algumas igrejas via internet e até presencialmente neste ano. Foi um
tempo precioso com irmãos que já não víamos há muitos anos e ficou aquele desejo de nos
reencontrar. Neste ano também fiz várias viagens ao Rio de Janeiro para estar com minha
mãe que desde o início do ano tem travado grandes lutas na área da saúde. Agradeço a Deus
por cada oportunidade que tive de fazer essas viagens e estar com ela. O Instituto Bíblico
Berea, no Uruguai, seguiu firme em 2020 com 8 alunos. Embora não façamos mais parte
desse ministério no Uruguai de forma direta, tudo que acontece por lá envolve muito nossos
corações. Continuem ORANDO por eles, em especial pelo Alejandro e a Délia que estão à
frente juntamente com a igreja local. Nossa família se encontra bem e em todo este ano
desfrutou de uma ótima saúde, agradeçam a Deus conosco. Dia 6 de dezembro sairemos de
férias, ficaremos com os pais da Raquel em Anápolis-GO até o dia 28 de dezembro. Depois
seguiremos para o Rio de Janeiro onde ficaremos até o dia 4 de janeiro. No dia 5 de janeiro já
teremos atividades em Peniel. OREM por esse tempo de férias, pelas viagens, tempo com
familiares e reinício das atividades em Peniel. Que em 2021 tenhamos mais oportunidades
para servir ao nosso Soberano Senhor. Que portas sejam abertas! Somos gratos a Deus por
todos os benefícios em nossas vidas. Agradecemos a cada irmão que tem nos apoiado com
suas orações, ofertas e hospedagens. Deus seja louvado! Nossos contatos: E-mail:
rochandersonalmeida@gmail.com ... Telefones: (35) 99881-7550 (Anderson), (35) 997470479 (Raquel) ... (05/12/2020).
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ EDITORA, São Paulo-SP, ... Comunicamos que a
distribuição e vendas dos Hinários, com Letras, com Música, Cifrados
grandes e pequenos, estão sendo feitos pela Livraria Boas Novas –
Comércio e Distribuição de Literatura Evangélica Ltda., localizada na
Rua Voluntário Geraldo, 2381, Bairro Bela Vista, São Joaquim da

Barra-SP, CEP 14600-000, CNPJ 35.796.188/0001-00, administrada por Margaret Crawford.
Todas as correspondências e pedidos dos irmãos e igrejas poderão ser feitos no endereço
acima, ou pelo WhatsApp: (16) 99998-4564, disponibilizado somente para recados e áudios.
Informações e pedidos também poderão ser feitos pelo e-mail: boasnovassjb@gmail.com ...
Agradecemos a Deus por esta iniciativa, com vista a facilitar a utilização de todo o material
editado por esta Associação, na certeza que nas mãos de Deus será de grande bênção ao povo
evangélico. Pela Associação Cristã Editora, Orlando Arraz Maz ... (30/11/2020).
CURSO PRÁTICO DE HERMENÊUTICA, Juiz de Fora-MG, ... Considerando a boa aceitação do
curso realizado no ano de 2019, informamos que nos meses de março a maio de 2021 o
irmão Simon Quelch, que serviu ao Senhor no Triângulo Mineiro, Carangola e Juiz de Fora até
o ano de 2015, estará no Brasil com o objetivo de ministrar o curso "ENTENDENDO MELHOR
A BÍBLIA". Trata-se de um curso prático de hermenêutica que busca capacitar o público alvo
para o melhor entendimento do conteúdo bíblico e a aplicação deste ao nosso dia a dia. No
seu modelo ideal o curso é aplicado a pequenos grupos e desenvolvido em 12 módulos de 90
minutos de duração, cada. As aulas são de caráter eminentemente prático (oficinas e
exercícios). Temas abordados: Leitura e observação do texto; Entendendo o contexto;
Obstáculos à boa interpretação; Interpretação de poesia, profecias, parábolas e evangelhos;
Alegorias; e Aplicações das interpretações. Embora o formato ideal do curso seja em 12
módulos, é possível ajuste às necessidades do grupo interessado. Outros esclarecimentos e
agendamentos com Jorge Luiz Lima pelo e-mail: dujorgeluiz@bol.com.br ou pelo telefone (32)
99818-8711. Obrigado! Jorge Luiz, Juiz de Fora-MG ... (30/11/2020).
ELIEL & HELIANE SOLA DE OLIVEIRA, Ham-sur-Heure, Bélgica, ... “E
clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus, que está
sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação” (Ap. 7:10).
Antes de tudo, suas ORAÇÕES são preciosas: 1. Por favor,
continuem intercedendo pelo curso de francês de Heliane, ela está
indo muito bem. 2. Fomos à casa de Tamila, sua professora, para
ajudá-la com a internet, ela se abriu conosco sobre seus problemas
familiares. É uma senhora solteira praticamente sem amigos. Deus nos dê mais oportunidades
com ela. 3. Na saída da escola de Heitor uma mulher falava com suas crianças em espanhol.
Apresentei-me e coloquei minha família à disposição para qualquer necessidade. Eles são da
República Dominicana, já estão aqui há 20 anos. Foi muito simpática e voltei lá com Heitor.
Conheci seu marido, Marcos. Dei-lhes um calendário com versículos em espanhol e história em
quadrinhos de Jesus para as crianças. Eles ficaram animados de sermos cristãos. Ele diz já crer
em Cristo, mas não se reúnem. Falei de nossa igreja local, orei com eles e deixei meu contato.
Voltei outra vez com mais literatura. Ele disse que vai me contatar pelo zap. A pandemia nos
impede de convidá-los para nossa casa. Deus o faça fazer contato comigo para eu poder dar
sequência. 4. Nos agendamentos com a prefeitura para documentos (eu e Sofia já temos os
nossos), Deus tem-me dado oportunidades de dar literatura evangelística. Não é tão simples e
comum como no Brasil, mas temos que avançar por Cristo; 5. No trem, procuro motivo de
conversa com alguém para, depois, deixar folheto e falar de Deus. Recentemente, apresenteime a Bernard, um senhor que estuda espanhol e grego. Ele me deu seu número de WhatsApp
e e-mail para eu mandar mensagem nessas línguas. Dei-lhe um calendário com versículos em
espanhol. Ele ficou muito grato. Que Deus abra as portas para uma sequência, pois,
certamente, Satanás deseja impedir. Uma senhora desceu do trem com sua sacola pesada.
Deixou-me ajudá-la até sua casa. Anotei meu número de celular num calendário com
versículos que lhe dei e disse que ligue quando precisar, dia ou noite. Um rapaz ajudou a mim
e Heitor com nossas bicicletas no trem. Puxei conversa e deixei folheto. E assim tem sido feito,
em supermercados, bancos, lanchonetes etc. 6. Heitor deve receber seu documento em
dezembro. Vai bem na escola, fazendo amigos e recebendo elogio da professora de francês e
de holandês pelo desenvolvimento e dos amigos pela boa matemática e futebol. Mas, o idioma
estrangeiro ainda o dificulta e prejudica na compreensão das atividades, ele ainda sente falta
do Brasil. O Senhor o abençoe e ajude. Estudo holandês com ele em casa. 7. Sofia começou a
faculdade, de trem fica a 1h30 ou 2h00 daqui. É puxado e dispendioso. Ela está gostando

muito dos estudos, mas o idioma estrangeiro exige mais esforço. Agora, com a 2ª onda do
covid, segue via internet. Estuda dia e noite. O setor do governo que valida seus estudos
anteriores do Brasil aqui colocou muitas barreiras e prazos, inclusive a exigência de uma
declaração de universidade brasileira, sob ameaça de cancelar sua permissão na faculdade
aqui e ela ter que cursar de novo o 3º ano do ensino médio na Bélgica. Nosso Senhor tão
bondoso tem quebrado as barreiras. Também, tem dado à Sofia colegas de classe muito
prestativos. 8. A Bélgica é o país em situação mais grave com relação ao covid. Temos notícias
de irmãos adoecidos, outros hospitalizados, em coma e, ainda, falecidos. O Senhor tem-nos
guardado. 9. O Senhor tem completado nosso sustento, mês a mês, com ofertas bondosas,
doações de alimentos e roupas. Preciso agendar dentista e oftalmologista (o velhinho está
ficando fraco dos dentes e da vista ;). 10. Estamos vivendo bem no frio. Hoje fez 3 graus.
Heliane sofre mais. 11. Chegou o documento definitivo de Heliane (ela está autorizada a
permanecer no país)! 12. Terminei mais um ensino, “Certeza de ser cristão” e comecei
“Crescendo por meio de nossas falhas” com os internos do Teen Challenge, ministério de
tratamento de ex-dependentes químicos. Que bênção e privilégio. O Senhor me dê sempre
sabedoria para servi-los. 13. Está-se formando um grupo para encorajamento e preparo das
igrejas locais em toda a Valônia (área francofone - fala francesa - do país) à evangelização.
Almejam que eu encabece o ministério. Preciso muito da ajuda do Senhor para essa obra
preciosa. 14. Florian, que corta o cabelo de Heitor e o meu, casou-se em setembro.
Aproveitando a ocasião, dei-lhe de presente o DVD “Em Defesa de Cristo” e o livro “As 5
Linguagens do Amor”. Voltaremos lá em dezembro. Quero dar-lhe um calendário com
versículo e “Mais que um Carpinteiro”. Tudo isso precisa ser regado com ORAÇÃO para
continuidade. Tenho mais bênçãos para contar, graças à bondade do Senhor e às preciosas
orações dos santos e suas ofertas de amor. Por favor, OREM por essas por enquanto. Logo,
conto mais. Deus abençoe! Saudades... Em Cristo Jesus ... (30/11/2020).
FRANCISCO & ABIGAIL APOLINÁRIO, Contagem-MG, ... Obrigado,
amado irmão! Li seu comentário e me senti feliz. Que Deus
continue lhe abençoando neste glorioso ministério. Receba nosso
abraço saudoso. Estou chegando nos 83 e acabando a carreira com
muita gratidão ao amado Deus. Eu e esposa estamos tratando da
saúde e tomando muitos medicamentos, mas o nosso maravilhoso
Deus tem cuidado e suprido em tudo. Não podemos mais viajar, só
atuamos um pouco na localidade. Durante a pandemia, a casa de oração ficou fechada.
Passamos a celebrar apenas a Santa Ceia a partir de outubro. Receba nosso abraço fraternal.
OREM por nós! ... (08/12/2020).
GRIOPRIX & ANNELIZE TOMÉ, São Tomé e Príncipe, África, ...
Graças a Deus temos uma preciosa promessa de que “A glória a ser
revelada em nós não pode ser comparada aos sofrimentos deste
mundo”. Por essa razão nesse tempo difícil que vivemos por causa
da pandemia, levemos esperança aos corações daqueles que ainda
não têm esperança da eternidade. Amados, agradecemos a todos
que oram e contribuem conosco e com a obra do Senhor em São
Tomé. Graças a Deus vivemos um momento tranquilo em relação à pandemia aqui em São
Tomé, retomamos as atividades de forma presencial nos cultos e evangelismo. Os casos de
pessoas infectadas no País diminuíram consideravelmente. Quanto à família graças a Deus
todos nos encontramos bem de saúde embora nessa semana tivemos que levar a nossa
pequena Samara para o médico devido à tosse e infecção na garganta, mas já está sendo
medicada. Pedimos aos irmãos que OREM, pois ela tem tido algumas crises asmáticas segundo
o médico. Temos planos de estar no Brasil no ano que vem se assim Deus nos permitir, para
visitas e cuidar da saúde; aproveitamos para pedir as ORAÇÕES dos irmãos. Em relação ao
ministério, graças a Deus vemos progresso e crescimento das igrejas, temos vários pontos de
plantação de novas igrejas, vários irmãos obreiros estão envolvidos neste ministério. Pedimos
aos irmãos que OREM para que esses novos trabalhos sejam estabelecidos e que brevemente
tenhamos novas igrejas locais sendo estabelecidas. Continuamos com o programa

evangelístico na Rádio Nacional de STP, junto à Aliança Evangélica de STP. Temos recebido
testemunhos de pessoas que estão sendo abençoadas com este programa, OREM por nós
quanto a esse ministério, pois é uma experiência nova e de grande bênção. Pedimos aos
irmãos que continuem a ORAR pelos presbíteros das igrejas para que o Senhor fortaleça e
confirme ao chamado para pastorear o povo de Deus e que tenham suas necessidades
supridas. Queremos aproveitar para agradecer a todos que nos ajudaram com o conserto do
carro graças a Deus já está em perfeito funcionamento e servindo de bênção pra nós e a obra
do Senhor aqui. Agradecemos imensamente as orações e ofertas dos irmãos, que o nosso
grande Deus os recompense grandemente. “Quanto ao mais, irmãos, sede firme e fortaleceivos no Senhor e na força do seu poder”. No amor de Cristo ... (02/12/2020).
LEANDRO & JÉSSICA SILVA, Jacaraú-PB, ... “Bendiga o Senhor a
minha alma! Não esqueça nenhuma de suas bênçãos!” (Sl.
103:2). Estimados irmãos, aproximando o final de mais um ano,
volto a escrever com muita gratidão em meu coração. Gratidão a
Deus e todos que de alguma forma estiveram conosco neste ano de
2020. Definitivamente não foi um ano fácil, mas foi o ano onde
mais vi a intervenção do Senhor em nossa vida, nos mínimos
detalhes e nas grandes dificuldades, em tudo Ele foi fiel. Por isso a
GRATIDÃO! As reuniões seguem normalmente, em Jacaraú e nas
demais localidades, estou alegre em voltar a cooperar de forma mais ativa, nas pregações.
Estamos também apoiando nas reuniões mais distantes, nos deslocando com nosso carro, pois
a Kombi não está em boas condições. Em relação a minha saúde, sigo tratando uma sinusite,
que adquiri depois da cirurgia. Gostaria de contar com suas ORAÇÕES em relação a isso. No
mais, deixo meu obrigado a vocês que de alguma forma cooperaram conosco neste ano.
Agradeço cada oração, cada palavra de apoio e também as ofertas tão preciosas e sempre
oportunas que recebi. Desejo um bom final de ano e que, se o Senhor permitir, possamos
viver 2021dentro da Sua vontade. Um abraço ... (07/12/2020).
OTÁVIO & EDNA TRINCK, Matureia-PB, ... Prezados irmãos e irmãs,
mais um ano está chegando ao fim. Um ano difícil em muitos
sentidos, mas com os mesmos cuidados de nosso Deus em favor
dos Seus. Obrigado pelas constantes orações. Esse mês a igreja está
preparando atividades para o final de ano, embora de forma bem
reduzida devido à pandemia. Os jovens estão animados e decididos
a evangelizar alcançando mais pessoas no próximo ano. Esperamos
voltar às atividades normais em breve. OREM por Gomes, ele é professor de matemática, se
dizia ateu, mas agora está participando das reuniões e levando a filha. Faz um mês que nossa
Kombi deu problema no motor e está parada. Precisamos levar para Patos (40 km), mas ainda
não conseguimos um reboque. Ainda não temos noção do quanto ficará o conserto, mas em
uma análise prévia o mecânico disse que terá que trocar os pistões, estão queimando óleo.
OREM pois é o único meio que temos para buscar as irmãs dos sítios para as reuniões.
Continuem ORANDO por mim e minha família. Nossa filha Suzana deve continuar o
tratamento de puberdade precoce por mais um ano, OREM para que continuemos
conseguindo a medicação pelo Estado. Mais uma vez agradeço a todos que demonstram seu
carinho cooperando conosco. Deus abençoe a todos ... (05/12/2020).
PAULO & RAQUEL ALVES, Angola, África, ... Amados irmãos,
gratidão é algo que nunca podemos deixar de lado, embora nem
sempre conseguimos expressá-la como convém, pois temos sido
cercados pela misericórdia e graça do Senhor a cada instante.
Então, muito obrigado a você que tem orado por nós, pela nossa
família e ministério mesmo quando demoramos a atualizar as
notícias: SAÚDE – Recentemente fizemos um bom check-up médico
e graças a Deus nada tão preocupante foi encontrado. Há alguns cuidados a serem exercidos.
Por exemplo, no dia 23/11 passei por um procedimento na veia safena e por isso estou de

repouso parcial. O mesmo aconteceu com a Raquel, ela precisa seguir algumas recomendações
do médico, mas nada preocupante, aliás poderá até ter a parte da medicação diminuída se
houver sucesso e constância nas novas orientações. FILHOS – Agradecemos pelo suporte em
oração que está sendo estendido aos nossos filhos. O Matheus e a Letícia estão bem, os dois
trabalhando e morando em Atibaia, SP. A Ana Paula continua servindo a bordo do Navio
Logos Hope, que no momento ainda está na América Central. IGREJA EM ANGOLA – Devemos
muita gratidão ao Senhor que tem cuidado da igreja local lá através da liderança que Ele
mesmo levantou. OREM pelos desafios para 2021 que já se aproxima. FIM DE ANO – Para nós,
está sendo uma bênção estar aqui nessa época e poder passar o Natal e Ano Novo pertinho
dos familiares, o que não acontecia nos anos anteriores. AGRADECIMENTOS – A Deus em
primeiro lugar, que tem sido generoso em nos sustentar ao longo desses 20 anos em Angola.
Esse ano, mesmo em meio à pandemia, estamos podendo fechá-lo com corações muito gratos
e glorificando a Ele e podendo afirmar que, apesar de tudo, foi um ano muito abençoado para
nós como família. Que Ele seja louvado! Agradecemos muito às igrejas: Sra. do Monte, em
Angola, e Itapuã e Vila Velha, no Brasil, pelo carinho, orações, apoio, encorajamento e
acompanhamento ao longo de mais um ano e, da mesma forma, somos gratos a todas as
demais igrejas, irmãos, familiares e amigos que sempre estão na retaguarda orando e
contribuindo por nós e todos que servem no campo missionário. Vocês são peças
fundamentais que Deus usa para sustentar a Obra missionária. Deus os abençoe rica e
poderosamente e dê a todos um final de ano abençoado e um Novo Ano cheio de realizações
regadas pela graça do Senhor. Seus irmãos em Cristo ... (30/11/2020)
SEVERO & ISNEI DE OLIVEIRA, Paranavai-PR, ... Servos do Senhor
Jesus, ao amado irmão José Carlos Jacintho de Campos e a todos os
leitores e colaboradores do Boletim dos Obreiros, saudações em
Nome de Cristo. Nosso desejo e oração é para que esta os encontre
gozando das mais ricas bênçãos de Deus. Nova JUSTIFICAÇÃO –
Desde o início da pandemia, em março, temos escrito poucas
cartas, sendo que a última para o Boletim foi no mês de julho.
Contudo, estamos bem, graças a Deus! Louvamos a Deus que nestes meses de pandemia as
igrejas e irmãos, a exemplo de vocês, não têm deixado de ofertar para nosso sustento e
manutenção. Acusamos e agradecemos as preciosas dádivas que recebemos do Senhor através
dos irmãos, como segue: 17/7; 17/8; 16/9; 19/10 e 16/11. Damos graças a Deus pelas
expressivas ofertas, bem como a manifestação de vossa generosidade no decorrer de 2020
que já está findando. Seguem alguns motivos para agradecimento e louvor a Deus e motivos
para ORAÇÃO: 1. Dia 6/11 a Isnei fez consulta com o ortopedista. Foi pedido RX dos joelhos,
e, conforme tiver o desgaste, será encaminhada para cirurgia e colocação de prótese. Nova
consulta será no dia 17/12. 2. No final de setembro e outubro tive internado por uma
semana. Tive pneumonia dupla e trombose pulmonar. Na semana passada tive nova consulta
com o pneumologista porque a medicação estava me fazendo urinar sangue. O medicamento
foi trocado e pedido novos exames. Retorno no dia 08/12. 3. Tenho retorno no hospital dos
olhos em Curitiba no dia 16/12 para acompanhamento do transplante. 4. Desde outubro a
igreja aqui voltou a se reunir presencialmente com duas reuniões, aos sábados e domingos à
noite, mas continuamos com as reuniões virtuais pelo Zoom todas as noites às 19h00. 5. Os
compromissos que eu tinha com as igrejas antes da pandemia, a sua maioria tem sido
cumprida através dos aplicativos ou gravações em áudio. Tenho pregado mais agora do que
antes da pandemia. 6. Nossa neta Maria Gabriela está, através de um aplicativo, fazendo um
trabalho voltado para os adolescentes daqui. 7. Pedimos ORAÇÕES para Nilton, Cláudia de
Nova Aliança (20 km) que estão firmes aguardando a oportunidade para serem batizados. 8.
Começamos sentir algumas consequências causadas pela pandemia: 1) Uma família de três
pessoas que frequentava todas as reuniões com os quais estudávamos semanalmente a Bíblia,
sem qualquer explicação me mandou um WhatsApp dizendo que não querem mais continuar
os estudos e nem vão mais se reunir conosco. 2) O irmão Cícero e família (3 membros) estão
de mudança para Suzano–SP. Finalmente, queremos de coração agradecer pela grande
cooperação com as orações e ofertas, e desejar aos amados irmãos votos de um feliz e
abençoado 2021 tendo a certeza da presença de Deus como falou Moisés para Josué que

muito bem pode ser aplicada a nós hoje: “O SENHOR é quem vai adiante de ti; ele será
contigo, não te deixará, nem te desamparará; não temas, nem te atemorizes” (Dt. 31:8).
Um fraternal abraço! ... (03/12/2020).

