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Juventude Batista Brasileira representada no 
JUVENSUR e no CONJUVE

A JBB esteve representada no Juvensur e 
na 31ª Ordinária do Conselho Nacional de 
Juventude (CONJUVE), eventos ocorridos na 
cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. O 
Juvensur – Seminário de Integração Regional 
do Mercosul, é um Seminário Permanente de 
Integração Regional, promovido pela Reunião 
Especializada da Juventude do Mercosul (REJ). 
Tem como objetivo geral promover e incentivar 
a formação dos jovens envolvidos com o tema 
de juventude a nível nacional e internacional 
(página 10).

IB em Novo Parque celebra 
22 anos evangelizando

A Igreja Batista em Novo Parque, em Cacho-
eiro de Itapemirim (ES) comemorou nos dias 1 
e 2 de dezembro os seus 22 anos de existência. 
Buscando fugir de uma festividade que se ba-
seasse em nomes famosos da música, a Igreja 

aceitou o desafio pastoral de presentear a Igreja 
em seu aniversário da melhor forma possível: 
Com vidas para Jesus. Mas para isso era neces-
sário trabalho evangelístico e muita dedicação 
(página 09).
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E D I T O R I A L

questão de enfatizar as ações 
evangelísticas e aniversários 
de igrejas locais. Isso sem 
contar as homenagens de 
Pessoas que fazem a diferen-
ça. Como também o grande 
mover de Deus através dos 
braços da Convenção Batista 
Brasileira (JMN, JMM, JBB, 
OPBB, UFMBB, UMHBB, 
AMBB, Associações).

Para isso, OJB conta com 
a constante colaboração de 
cristãos batistas do Brasil, 
abençoando e sendo abenço-
ado. Com cada texto reflexi-
vo, ou um ponto de vista de 
assuntos atuais, OJB mostra 
o crescimento espiritual dos 
batistas brasileiros, e por isso, 
cresce juntamente. Temas 
novos são debatidos cons-
tantemente, mostrando que 
o cristão pode ter voz ativa 
dentro da sociedade. Desta-
cando também pontos que 
os batistas precisam refletir 

não vê a igreja como peça da 
sua ligação com Deus. Sendo 
um novo convertido, ainda 
jovem, ou pastor, ministro, 
grande conhecedor da Palavra 
de Deus, um ancião, todos 
precisam crescer na presença 
do Pai. E crescer em conjunto 
é ainda mais especial. Cada 
um se importando com o ou-
tro, se importando com a vida 
cristã não só de aparência, 
mas de comprometimento 
com Deus. “Cada um ajuda o 
outro e diz a seu irmão: “Seja 
forte!”” (Isaías 41.6).

Tal crescimento poderá le-
var o ano de 2013 todo para 
subir apenas um patamar, 
mas prossiga para o alvo sem 
desanimar. OJB também está 
interessado em alcançar o 
alvo em comunhão com seus 
leitores e colaboradores. Por 
isso que vibra ao noticiar 
eventos das igrejas batistas 
de cada canto do país, e faz 

Mais um ano se 
inicia e O Jornal 
Batista aproveita 
a oportunidade 

para desejar crescimento es-
piritual ao povo chamado ba-
tista. Não que não tenha, mas 
a cada dia é dever do cristão 
buscar o alvo que é Cristo. 
Como em Filipenses 3.12: 
“Não que eu já tenha obtido 
tudo isso ou tenha sido aper-
feiçoado, mas prossigo para 
alcançá-lo, pois para isso 
também fui alcançado por 
Cristo Jesus”. Por isso OJB se 
importa com o crescimento 
espiritual dos seus leitores, 
bem como crescer junto, em 
comunhão.

Aquele que acredita que já 
sabe muito, precisa se cuidar, 
assim também aquele que 
parou de ler a Bíblia, como 
o que parou de orar, como 
o que não tem tempo para 
ir à igreja, ou simplesmente 

em conjunto. Cada história 
contada por colunistas que 
fazem parte da história do 
Jornal, criam reflexões que 
mudam atitudes.

O Jornal Batista tem carac-
terísticas únicas. Por se tratar 
de um órgão oficial, sua ação 
vai além de noticiar, OJB 
faz papel de historiador do 
movimento batista. Por isso 
também tem uma linguagem 
diferente, deixando de lado 
algumas regras do jornalismo 
e fazendo com que o próprio 
colaborador conte os aconte-
cimentos. São características 
que tornam OJB mais pró-
ximo do seu leitor. E é exa-
tamente este o objetivo, se 
aproximar para crescer espi-
ritualmente juntos. Com este 
pensamento OJB deseja um 
especial ano para todos os 
seus leitores, colaboradores e 
colunistas, que fazem deste, 
um especial jornal. (AP)

Cartas  dos leitores
editor@batistas.com

Um estudo mais profundo

• Já vivido nas veredas 
do Evangelho - e graças a 
Deus por isso – li, com al-
gum desconforto o Editorial 
do nosso JB. Desconforto, 
não pelo texto inspirado, 
mas pelo realismo mostra-
do face a carência de um 
estudo mais interessado 
e profundo da Bíblia em 
nossas igrejas.

Como professor de EBD, 
sinto este problema na pele. 

Ás vezes vem um irmão me 
pedir ajuda para responder, 
biblicamente, aos sectários 
que lhe batem à porta ou de 
uma irmã preocupada em 
mostrar à sua vizinha católica 
ou espírita, textos que com-
batam o antievangelho.

O que fazer? Encontrar ou-
tros métodos e meios para 
despertar um amor maior 
pela Palavra Santa?

Moysés Magno Lima
Engenho de Dentro, RJ
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MÚSICA
Rolando de nassau

(Dedicado ao leitor José Júlio 
dos Reis, de Brasília, DF)

No sábado à noite, 
12 de novembro 
de 2002, no Tem-
plo Memorial, em 

Brasília (DF), foi apresentada 
a versão parcial (11 trechos) 
do oratório “Cartas às sete 
igrejas do Apocalipse”, pe-
los coros da Igreja Memorial 
Batista e da Faculdade Teoló-
gica Batista, acompanhados 
por orquestra, todos sob a 
regência do compositor, Ver-
ner Geier.

Dez anos depois, em 10 
de novembro de 2012, foi 
executada a versão integral 
(mais 15 trechos) da mesma 
obra, por um coro composto 
de membros de igrejas evan-
gélicas do Distrito Federal e 
uma orquestra (piano, órgão, 
instrumentos de cordas e de 
sopro), tendo como solistas 
a soprano Cristiane Falco, 
o tenor Reuler Furtado e o 
baixo Moisés Ribeiro.

Na música sacra erudita, 
o oratório apocalíptico de 
Verner Geier foi precedi-
do por: l) “Die letzten Din-
ge” (1826), de Louis Spohr 
(1784-1859); 2) “Il giudizio 
universale” (1904), de Lo-
renzo Perosi (1872-1956); 3) 
“Apocalypse de Saint Jean” 
(1936), de Charles Tournemi-
re (1870-1939); 4) “Das Buch 
mit sieben Siegeln” (1937), 
de Franz Schmidt (1874-
1939); 5) “L’Apocalypse se-
lon Saint Jean” (1941), de 
Jean Françaix (1912-    ); 6) 
“Apocalypse” (1948), de 
Hendrik Herman Badings 
(1907-1987); 7)”Vision of 
Judgement” (1958), de Peter 
Racine Fricker (1920-1990); 
8) “L’Apocalypse de Jean” 
(1968), de Pierre Henry 
(1927-     ). Talvez todos es-
ses compositores eruditos 
tenham sido inspirados por 
John Newton (1725-1807) 
e William Cowper (1731-
1800), que elaboraram, em 
1779, as “Songs for the Seven 
Churches of Revelation”.

O Novo Testamento for-
nece poucas orientações a 

respeito do uso da música no 
culto divino celebrado pela 
Igreja. O Apóstolo Paulo e o 
Evangelista João, respectiva-
mente na Primeira Epístola 
aos Coríntios e no Livro do 
Apocalipse, manifestaram 
suas ênfases na matéria mu-
sical. Com efeito, o Após-
tolo não trata diretamente a 
música, mas em relação ao 
fenômeno da glossolalia; ele 
comparou o crente que tinha 
o dom da glossolalia ao mú-
sico (OJB, 09 março 1986). 
O Evangelista, exilado na 
ilha grega de Pátmos, trans-
mite aos crentes a revelação 
de coisas secretas, dada por 
Deus Pai a Jesus Cristo, que 
contém advertências às sete 
igrejas da Ásia. Quase todos 
os capítulos do Livro do Apo-
calipse narram atos de culto.

A ênfase deste livro é o cul-
to a ser prestado por crentes e 
ímpios. Aqueles que traspas-
saram Jesus no Calvário, e os 
que doravante O negarem, 
terão de se submeter a Cristo.

No capítulo 3, versos 14 
a 19, ficamos sabendo que 
os crentes de Laodicéia lou-

vavam com suas bocas, mas 
eram apáticos em suas obras. 
Cultuar é servir, não exclusi-
vamente louvar. No capítulo 
4, verso 8, somos advertidos 
de que os verdadeiros ado-
radores “não têm descanso, 
nem de dia nem de noite”. 
Servir não é entreter-se com 
alguma atividade religiosa.

Françaix, no episódio “Car-
ta às sete igrejas”, atribuiu 
ao baixo solista proferir a 
mensagem de Cristo. Verner 
distribuiu as cartas entre os 
solistas.

Durante 80 minutos, o ora-
tório de Verner Geier comen-
ta musicalmente os versos 4 a 
8 do capítulo 1, os capítulos 
2 e 3, e o versículo 20 do ca-
pítulo 22 do Livro do Apoca-
lipse. Por meio de árias, reci-
tativos e coros, o Evangelista 
exorta os crentes de Éfeso, 
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 
Sardes, Filadélfia e Laodicéia, 
que representam as igrejas 
da Ásia Menor. O oratório é 
dividido em 26 trechos. Nos 
diálogos entre os solistas e 
o coro, as intervenções se 
sucedem com rapidez; de 

maneira geral, duram menos 
de três minutos.

Na abertura, a melodia or-
questral tem algo de “asiáti-
co” no estilo das cordas e dos 
sopros. A orquestra esteve à 
altura de uma obra séria, ma-
dura e convincente, que se 
incluiu com mérito entre os 
oratórios que celebram a Re-
velação a Jesus e prestigiam 
a Adoração a Deus. Entre os 
solistas, o baixo foi quem se 
apresentou com a melhor 
dicção. No trecho em que é 
feita referência ao “trono de 
Satanás”, a orquestra executa 
música valsante; o que o coro 
não expressou vocalmente, 
fê-lo corporalmente. Mas sem 
dúvida sempre cantou com 
entusiasmo ao recordar as pa-
lavras do Evangelista. No tre-
cho nº 21 o coro confirmou 
sua boa afinação, apesar dos 
sons estridentes dos sopros 
da orquestra.

Graças à f i lmagem em 
DVD, feita pelo nosso amigo 
Cassiano Carvalho Silveira, 
foi-nos possível ouvir aten-
tamente a execução desta 
música excepcional.

O oratório é uma obra de-
safiadora; para executá-la, 
não é necessário ter grandes 
recursos; bastam bons 40 
cantores e 10 instrumentistas 
(flauta, trompete, trompa, 
trombone, viola, três violi-
nos, piano e órgão). Na cul-
tura batista brasileira fala-se, 
canta-se e escreve-se pouco a 
respeito do Apocalipse.

Verner Geier, professor, hi-
nógrafo, compositor e regente 
(ver: Nassau - Dicionário de 
Música Evangélica, p. 8. Bra-
sília: edição do autor, 1994), 
atualmente é ministro de mú-
sica da Igreja Presbiteriana 
de Brasília (EQS-313/314). 
Ele escolheu muito bem o 
assunto de sua obra: a situ-
ação espiritual e moral dos 
crentes e das igrejas. Ele não 
está interessado em fazer com 
que seus ouvintes se sintam 
felizes e satisfeitos com o seu 
modo de vida. Muito pelo 
contrário, ele admoesta os 
crentes e as igrejas, não com 
as suas, mas com as palavras 
do Evangelista, repetindo o 
refrão: “Repreendo e castigo 
a todos quantos amo”.
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
Pastor, professor de Psicologia

Estarei convosco 
todos os dias

reflexão

Antes de subir aos 
céus, após Sua res-
surreição, Jesus fez 
questão de dar uma 

garantia aos discípulos: Sua 
ausência física não implica-
ria ausência espiritual. “E Eu 
estarei convosco todos os 
dias, até o fim dos tempos” 
(Mateus 28.20).

O provérbio popular decla-
ra: “longe dos olhos, longe 
do coração”. Falta de comu-
nhão gera falta de intimida-
de. E falta de intimidade gera 
o aumento da separação. 
Cristãos que negligenciam o 
cultivo diário da união com 
Cristo passam a depender 
de práticas religiosas mera-
mente humanas. Com o tem-
po, mesmo frequentando as 

igrejas, o sentimento da falta 
de Cristo vai aumentando e 
oprimindo.

O Senhor providenciou 
dois exercícios espirituais 
essenciais: meditação bíblica 
e oração. É através da prática 
da oração e da vivência da 
Bíblia que a companhia de 
Jesus é experimentada em 
nossa vida diária. Tem sido 
assim e sempre será assim. 
A companhia do Cristo está 
garantida, desde a eternida-
de. O beneficiar-se desta in-
timidade não é um processo 
automático - ele depende de 
nossa aceitação pessoal. O 
Senhor está conosco “todos 
os dias”. Vale a pena, todos 
os dias, vivenciar as discipli-
nas da Sua presença.

Josué Pereira Brum
Pastor da IB Boa Fortuna, 
Itaperuna, RJ

Temos observado um 
distanciamento cada 
vez maior entre a 
igreja de Cristo e a 

Bíblia Sagrada. Temos ouvi-
do mensagens que parecem 
nos dizer “chega de Bíblia”, 
pois há texto, mas não con-
texto, não há aprofundamen-
to e nem aplicação. Há uma 
banalização do sagrado em 
nome da novidade, do dife-
rente, são cultos especiais, 
congressos, festivais e tanto 
mais sem Bíblias, com pa-
lestras motivacionais e sem 
pregação bíblica, na verdade 
deixando uma mensagem 
bem clara: “chega de Bíblia”!

Alguns cânticos parecem 
composições de pessoas in-
crédulas querendo fazer-nos 
voltar às praticas do Antigo 
Testamento como se o Novo 
não existisse, mostrando total 
falta de conhecimento das Es-
crituras, como que a nos dizer 
realmente “chega de Bíblia”. 
É triste ver “ministradores” 
nos momentos dos cânticos 
ensejarem “pregações” com 
citações espúrias mostrando 
analfabetismo bíblico. Ora-

ções bisonhas têm sido feitas 
em nome da liberdade de 
expressão com nítida clareza 
que não há Bíblia na vida da-
quele que está orando.

Dentro da filosofia do “che-
ga de Bíblia” há uma prisão, 
pois, faz pessoas reféns do 
secularismo, relativismo e 
humanismo e então, os valo-
res já não são mais eternos, 
não mais dirigidos pela fé. A 
consequência vê-se num dis-
tanciamento cada vez maior 
dos propósitos de Deus re-
velados em sua Palavra com 
“adoradores” desconexos 
em sua prestação de culto 
a Deus, tanto na liderança 
da igreja de Cristo, como 
na pregação, no ensino, na 
música, por fim, o todo sai 
prejudicado. A igreja conti-
nua sendo igreja, mas não 
igreja de Cristo.

Desta forma, os que estão 
na liderança, assim como 
todo povo de Deus, devem 
ter vida de oração acentuada 
e cultivar uma vida de leitura 
bíblica, estudo e meditação 
da mesma. A decisão dos 
apóstolos foi clara e baliza-
dora para nós hoje: dedi-
cação à oração e à Palavra 
(Atos 6). Não dá para encenar 
vida cristã, ou ela é real, ou 

simplesmente inexistente. 
Os homens aceitam teatro 
espiritual, o Senhor o rejeita.

Ao completarmos 495 anos 
da Reforma Protestante, pre-
cisamos rever nossos valores 
e conceitos de cristianismo, 
pois um dos pilares da Refor-
ma foi: sola scriptura.

Devemos como igreja in-
centivar a leitura da Bíblia 
nos lares. Devemos rejeitar 
toda falácia em mensagens, 
cânticos e lições “bíblicas” 
sem Bíblia.

Um bom exemplo vem 
da irmã Adelina Souza dos 
Santos que com seus 92 anos 
em 2011 já havia lido a Bí-
blia 213 vezes. Adelina diz: 
“Cada vez que leio, sinto-me 
aproximar mais de Deus. 
Tenho o conhecimento do 
poder divino e de sua mise-
ricórdia com as pessoas”. Sua 
meta é ler a Bíblia 215 vezes. 
(citação da Revista A Bíblia 
no Brasil – nº 232 Julho a 
Setembro de 2011 – Ano 64).

Que sigamos este exemplo. 
Que cultivemos a devocional 
pessoal e assim, cresceremos 
no “... conhecimento de nos-
so Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. A ele seja a glória, 
agora e para sempre! Amém” 
(2 Ped. 3.18).

Manoel de Jesus The
Pastor e colaborador de OJB

Uma frase ,  con-
tida num livro, 
acompanhou-me 
durante certa noi-

te. Dormia, mas acordava 
pensando nela. Eis o que 
dizia a frase perturbadora do 
meu sono. “O homem não é 
livre para pecar. Não, não é 
livre. Ele não escolhe. Ele é 
dominado pelo pecado. Ele 
é escravo do pecado, e não 
consegue, por si só, ser mais 
que isso, ou seja: ser domina-
do pelo pecado”. Os filósofos 
existencialistas afirmam que 
o homem é livre para esco-
lher seu destino, e serem 
aquilo que escolherem ser. 
Eis a razão por que o mundo 
está do jeito que está. Como 
o homem é um decaído, por 
herança adâmica, ele sempre 
escolhe o mal, e, dentro em 
breve se repete o que vemos 
em Gênesis 6, e o Senhor 
Deus, abrevia a volta do Se-
nhor Jesus.

A seguir, comecei a avaliar-
-me a mim mesmo. Passei 
adiante. Comecei a pensar 
nas pessoas que me rodeiam. 
A avaliar as pessoas das igre-
jas que frequentei. Fui mais 
adiante. Avaliei as notícias 
que leio nos jornais e vejo na 
TV. Cheguei a seguinte con-

clusão. Essa é uma verdade 
incontestável. Em continuida-
de, lembrei-me do apóstolo 
Paulo em Romanos 7. Apro-
veitando a frase, lembrei-me 
de uma conversa em meu 
gabinete pastoral, com dois 
missionários mórmons. Um 
deles passou a descrever sua 
experiência espiritual, e in-
sinuando que eu precisaria 
experimentá-la também. Era 
uma experiência profunda-
mente emocional. Apanhei 
na estante o livro básico da 
doutrina mórmon, e mos-
trei que o fundador da seita 
mórmon culpava os outros 
pelos seus pecados. E afirmei: 
Paulo confessa que era um 
miserável por não conseguir 
fazer o bem que desejava, 
e o fundador de sua seita se 
apresenta como inocente? Ele 
ficou envergonhado. Pediu 
desculpas, despediu-se, e se 
retirou.

O alcance do pecado em 
nossas vidas explica o am-
biente de nossas igrejas. Te-
mos profunda necessidade 
de sermos reconhecidos. 
Precisamos desfilar diante da 
igreja dominicalmente. Dis-
putamos espaços. Exigimos 
reconhecimentos. Temos 
inveja. Estamos sempre em 
posição política. Competi-
mos. O ter, dinheiro, fama, 
posição, reconhecimento, 

passa a ser uma necessidade 
buscada a qualquer custo. 
E essa preocupação anula 
em nós, o cuidado, o amor, 
o carinho que devemos ao 
nosso próximo, e também ao 
irmão em Cristo. Que perigo 
nos rodeia e não nos aperce-
bemos disso!

Bem, perguntará o caro 
leitor: Que tem isso a ver 
com o contemplar à glória 
de Deus? Está exatamente 
em que não vemos isto na 
pessoa de Cristo. Ele afirma 
aos seus ouvintes que eles 
buscavam a glória uns dos 
outros. Ele buscava a glória 
do Pai. Tão somente. Por que 
fazia isso? Por ser livre do 
pecado. Tinha liberdade de 
escolha, e sempre escolhia a 
vontade do Pai. Como con-
seguir isso? Simplesmente 
mudando o objeto de seu 
amor. Não existe coisa maior 
a fazer nesse mundo do que 
amar ao Pai. Isso muda tudo. 
Muda nossa vida, e mudando 
nossa vida, acaba mudando a 
dos outros, e isso sem esfor-
ço algum! Eis por que Jesus 
afirma que quando Ele fosse 
levantado, atrairia todos a 
si. O Calvário é a maior de-
monstração de amor que o 
mundo já contemplou. Esse 
quadro jamais será esquecido 
pela humanidade. É por essa 
visão que os escravos do pe-

cado serão libertos.
Onde contemplo essa gló-

ria? Contemplo nas Cristolân-
dias. Nas cruzadas evange-
lísticas. No perdão que um 
crente concede ao outro, 
sem que o outro lhe peça. 
No poder da Graça em con-
traste com o legalismo que 
queremos sempre implantar 
em nossas igrejas, julgando 
com isso que traremos um 
ambiente de harmonia, de 
santificação, de espiritua-

lidade. Ledo engano! Só o 
arrependimento e a fé nos 
leva ao estarmos em Cristo, 
em contraste ao estarmos 
no pecado. Que maravilha 
contemplar a glória do Pai 
em cada conversão que con-
templo produzida pelo Espí-
rito que nos enche de amor 
ao Pai, e ao nosso próximo. 
Valeu a pena ter nascido e 
contemplar seguidamente a 
glória do Pai, do Filho, e do 
Espírito Santo.

Contemplando a Glória

“Chega de Bíblia”
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PARÁBOLAS VIVAS
João Falcão Sobrinho

Pr Wilson França
Missionário Emérito da 4ª 
IB em Rio das Ostras, RJ

“Pois não faço o bem que 
quero, mas o mal que não 
quero, esse faço” (Rom. 
7.19).

Fico impressionado 
quando leio esta de-
claração de Paulo 
que mais parece uma 

confissão de pecado de que 
outra interpretação que haja. 
O apóstolo que mais chegou 
perto da perfeição espiritual, 
que procurou sufocar as pai-
xões, que chegou a declarar, 
“não mais eu, mas Cristo 
vive em mim”, fala de sua 
fragilidade, de sua fraqueza 
carnal e espiritual. O pecado 
é destruidor. É como uma 
poderosa força que domina 
o ser humano e que entra em 
luta contra o espírito.

Todos nós temos o nosso 
bem e o nosso mal. Isto é 
inerente ao ser humano, se 
lermos o versículo 23 temos 
uma perfeita compreensão 
do sofrimento que afligiu o 
apóstolo Paulo com toda a 
humanidade: “Mas vejo nos 
meus membros outra lei que 
batalha contra a lei do meu 
entendimento, e me prende 
debaixo da lei do pecado que 
está nos meus membros”. 
Isto é terrível e muitas vezes 
insuportável. Há pessoas que 
lutam para se livrar dessa in-

vestida do velho homem que 
quer a qualquer custo seu 
direito, tirado pelo Senhor 
Jesus.

Paulo descreve seu vigor, a 
luta terrível que travou com 
o homem decaído, sobre o 
princípio do bem que está 
em seu espírito e o mal, que 
é causado pelo pecado. Pau-
lo dá a entender que existem 
dois princípios na sua vida: 
um de vida e o outro de mor-
te. Veja: A lei da razão, que 
me leva para o bem, e a lei 
da carne que me leva para o 
mal. Quando o apóstolo es-
creve II Timóteo 2.26 temos 
aí o caminho para a vitória na 
luta do bem contra o mal. “E 
que se desprendam dos laços 
do Diabo, pois quem haviam 
sido presos, para cumprirem 
a vontade de Deus”.

Paulo proclama no versí-
culo 24: “Miserável homem 
que sou! Quem me livrará 
do corpo desta morte?” – só 
a graça de Deus, dada por 
meio de Jesus Cristo, poderá 
livrar o homem desta desgra-
ça causada por satanás, só 
Jesus pode livrar o homem 
desta morte para a vida.

Convido o leitor a ler I 
Coríntios 15.53,54: “Pois 
convém, que isto que é cor-
ruptível se revista da incor-
ruptibilidade, e que isto que 
é mortal se revista da imor-
talidade. E, quando isto que 
é corruptível se revestir da 
incorruptibilidade, e isto que 

é mortal se revista da imorta-
lidade, então se cumprirá a 
palavra que está escrita. Tra-
gada foi a morte na vitória”. 
Aqui está o final da batalha 
do bem e do mal – O bem 
sendo vitorioso e se reves-
tindo da incorruptibilidade. 
Em Colossenses 3.10 lemos: 
“E vos revestistes de novo, 
que se renova para o conhe-
cimento, segundo a imagem 
daquele que criou” – O salvo 
em Cristo Jesus é levado pelo 
sangue da remissão – sobe 
um patamar espiritual e che-
ga a presença daquele que 
o criou – O Senhor Deus. 
É o homem novo, do qual a 
graça santificante transforma 
em uma nova criatura.

Ah! Meu bem, meu mal. 
Quantos dissabores o meu 
mal tem me proporcionado. 
Às vezes me pisoteia sem 
piedade e outras vezes colo-
ca diante de mim o passado 
tenebroso e incontrolado. 
Mas, por outro lado meu bem 
surge para apaziguar meu 
sofrimento, minha angús-
tia. Quando isso terminará? 
Quando? “E, quando isto que 
é corruptível se revestir da 
incorruptibilidade, e isso que 
é imortal se revestir de imor-
talidade, então se cumprirá a 
palavra que está escrita: Tra-
gada foi a morte na vitória” (I 
Cor. 15.54).

Assim só nos resta apegar-
mos ao Senhor para vencer o 
mal contra o bem.

Célia vivia muito, 
muito angustiada. 
Seu pai a tratava 
com tanto carinho 

que acabou despertando ci-
úmes da própria mãe. No 
início, Nélia, a mãe apenas a 
ignorava, mas depois come-
çou a maltratá-la. Lavava e 
passava as roupas dos outros 
dois filhos, mas exigia que 
Célia, então uma adolescen-
te, cuidasse das suas. Alberto, 
o pai, querendo compensar o 
sofrimento da filha, dava-lhe 
cada vez maior atenção, o 
que aumentava o ciúme da 
mãe. Eram todos membros 
da igreja, o que vem provar 
mais uma vez que dentro das 
igrejas há muitos enfermos 
que precisam ser curados.

Isso não é novidade. Acon-
teceu em Corinto, em Tessa-
lônica e em outras igrejas dos 
tempos dos apóstolos, por 
que deixaria de acontecer 
hoje? Célia foi aninhando no 
coração um profundo ódio 
pela mãe. Aliás, era um sen-
timento contraditório, porque 
ela sabia que, como crente, 
não podia ter raiva da mãe 
de maneira alguma. Porém, 
não podia evitar a dor dessa 
mágoa na alma. Confessou 
seu drama à esposa do pastor 
e ambos, pastor e esposa, 
começaram a orar por aque-
la família, pois entenderam 
que todos ali precisavam de 
ajuda.

Nélia teve um enfarto, es-
tava com quarenta anos de 
idade, e morreu numa sexta 
feira. Durante o sepultamen-
to, no sábado, Célia chorava 
convulsivamente, sem parar. 
O pastor se aproximou, pas-
sou o braço pelos ombros 
da jovem, levou-a para um 
canto isolado e lhe falou em 
baixa voz: “Celinha, eu sei 
que você está chorando, não 
somente porque sua mãe se 
foi, mas porque ela partiu 
sem lhe dar tempo para pedir 
perdão pelo seu ressentimen-
to contra ela. Você não pode 
mais pedir perdão à sua mãe, 
mas pode pedir perdão a 
Deus. Faça uma oração agora 
suplicando o perdão de Deus 
por toda a ira que você nutria 
contra sua mãe. Faça isso e 
o Espírito Santo vai tirar essa 
dor do seu coração”. Célia 
olhou nos olhos do pastor e 

perguntou: “Pastor, o senhor 
está certo. Será que Deus me 
perdoará?” “Com absoluta 
certeza, filha, pois foi para 
isso que Jesus derramou seu 
sangue na cruz”. Ainda solu-
çando, Célia balbuciou uma 
oração, agora segurando a 
mão do sábio homem de 
Deus: “Senhor Deus, em 
nome do teu Filho amado, 
eu te peço que perdoes toda 
a raiva que eu tive da minha 
mãe. Ela não pode mais me 
ouvir e me perdoar, mas o 
Senhor pode. O Senhor sabe 
que eu a amava... que vou 
sentir muita falta dela... eu 
queria que ela me perdoasse, 
mas não dá porque ela se 
foi... me perdoa, Senhor, me 
perdoa, Senhor...”.

Terminada essa oração 
entrecortada de soluços, o 
pastor disse: “Filha, receba 
o perdão do único que pode 
perdoar e receba a sua paz 
no coração; continue nessa 
certeza: Deus perdoou você 
em nome de Jesus”. Inex-
plicavelmente, Célia parou 
de chorar. Alguns minutos 
depois, aproximou-se do ir-
mão e da irmã, que estavam 
abraçados em silêncio, e 
passou a dizer-lhes palavras 
de conforto e esperança. Al-
bertinho, seu irmão, fez um 
comentário muito ajuizado: 
“É, nós temos que ficar firmes 
para ajudar o papai”.

Muitas vezes ficamos tão 
abatidos por causa dos que 
partiram que nos esque-
cemos de cuidar dos que 
ficaram. Nos dias que se 
seguiram, Célia passou a ser 
a conselheira e o baluarte 
espiritual de toda a família. 
Secretamente, ela receava 
que os irmãos a culpassem 
pela morte da mãe, mas a 
graça do perdão foi comple-
ta e ela nunca ouviu uma 
única palavra dos irmãos 
nesse sentido. Estava, de 
fato, curada do seu remorso, 
do seu sofrimento, pronta 
para viver e para ser bênção 
no seu lar. Um ano e pou-
co depois, à mesa antes do 
jantar, Alberto indagou dos 
filhos o que eles achavam de 
orar junto com ele para que 
Deus lhe desse uma nova 
companheira. Começaram 
a orar juntos, mas isso já é 
outra parábola.



vida em família
Gilson e Elizabete Bifano
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Um dos jogos mais 
emocionantes na 
história do futebol 
brasileiro foi a de-

cisão da Copa Mercosul de 
2000 entre Vasco da Gama e 
Palmeiras. A partida decisiva 
se deu em São Paulo.

O primeiro tempo foi fa-
vorável ao Palmeiras, que 
fechou o placar por 3x0. Pa-
recia impossível para o Vasco 
da Gama empatar e muito 
menos ganhar aquela partida.

Mas foi o que se viu. O 
Vasco da Gama entrou em 
campo, no segundo tempo, 
com nova disposição. Com 
três gols de Romário e um 
de Juninho Paulista, sendo o 
último, de Romário, a quatro 
minutos do fim do jogo. O 
Vasco da Gama terminou 
aquela partida vencedor e 
campeão da Copa Mercosul 
de 2000. Aquele jogo nos 
ensina algumas lições.

A primeira delas é não 
acreditar na palavra derrota. 
Algo marcante naquela par-
tida de futebol foi a atitude 
dos atletas de São Januário. 
Ao voltarem para o segundo 
tempo, acreditavam que po-
deriam mudar a história do 
jogo, mesmo tendo o placar 
com uma ampla vantagem 
para o Palmeiras.

A palavra “derrota” não 
existe para o crente. A Bíblia 
afirma que somos mais do 
que vencedores (Rom. 8.37). 
Mesmo que este ano as coi-
sas não foram boas para sua 
vida pessoal, conjugal e fami-
liar, não acredite que seja um 
derrotado. Em Jesus podemos 
reverter as situações desfavo-
ráveis em nossa vida.

Outra lição: Faça substitui-
ções. Embora não tenha mar-
cado nenhum gol, o atacante 
Viola, ao entrar no segundo 
tempo, no lugar de Naza, 
foi decisivo para a vitória 
vascaína.

Que atitudes precisam ser 
substituídas em sua vida? 
Quem sabe o pessimismo 
deva dar lugar ao otimismo? 
Quem sabe o excesso de tra-
balho precisa dar lugar a mais 
tempo para o lazer pessoal, 
conjugal e familiar? Quem 
sabe o comodismo precisa 
dar lugar à iniciativa para 

melhorar sua vida conjugal 
e familiar?

A terceira lição é a seguin-
te: Embora Romário tenha 
sido o destaque do jogo, 
os atletas formavam uma 
equipe. Ser uma equipe fará 
da família uma vencedora. 
Na família não deve haver 
estrelas, mas todos vestindo 
a mesma camisa e lutando 
para vencer as batalhas da 
vida.

A quarta lição: não des-
perdice as oportunidades. 
Dos quatro gols marcados 
pelo Vasco da Gama, dois 
foram de pênaltis. Ambos 
cobrados por Romário. Não 
desperdice as oportunidades 
para fazer um gol em favor 
do seu casamento, de sua 
família. Quantas oportunida-
des temos para melhorar o 
placar em nosso casamento, 
na relação com os filhos e 
não aproveitamos? Não des-
perdice as oportunidades que 
Deus dá a você para ampliar 
o placar em favor de sua vida 
conjugal e familiar.

A quinta lição daquela par-
tida que aconteceu no dia 
20 de dezembro de 2000: A 
conversa entre os jogadores. 
No intervalo, os esquemas 
táticos deram lugar à muita 
conversa entre os jogadores. 
Os atletas exortaram-se mu-
tuamente. Cada um lembrou 
das potencialidades do outro. 
Que lição!

Na família, cada um tem 
a sua potencialidade e deve 
ser usada, ao máximo, para o 
bem da própria família. Nos 
casamentos que vencem os 
cônjuges não adotam a fór-
mula 50/50, isto é, cada um 
dando 50% do seu máximo. 
Mas ambos adotam a fórmula 
100/100. Marido e mulher 
dão 100% da energia, do 
potencial para fazer do ca-
samento uma relação feliz. 
O mesmo se aplica à vida 
familiar.

Novo ano já chegou. Entre 
no novo ano com estas ati-
tudes. Seu casamento e sua 
família só tem a ganhar.

PS.: Os palmeirenses me 
desculpem, foi apenas uma 
forma de comunicar melhor 
sobre a vida em família.

Pr. Noélio Duarte
Membro Titular e Capelão 
da Academia Evangélica de 
Letras do Brasil – AELB

Eu não sei onde você 
passou a sua infância 
e com quem convi-
veu. Tive a alegria de 

ter conhecido muitas pesso-
as que compuseram o meu 
mundo do passado. Algumas 
eram muito otimistas, alegres 
e visionárias. Outras, pessi-
mistas, tristonhas e desilu-
didas. Conheci pessoas com 
quem eu tinha muita alegria 
de passar horas ao seu lado; 
mas, também, outras com 
quem eu tinha pavor de estar 
perto. Criança é sensível e 
sabe fazer escolhas afetivas.

Conviver com pessoas mur-
muradoras, reclamadoras e 
acusadoras é um pesadelo. 
Ninguém gosta. Nem os pró-
prios familiares! Mas como é 
bom e recompensador estar 
ao lado de pessoas sonhado-
ras, realizadoras e atuantes!

Ouvi uma história bem 
interessante que, talvez, 
traduza a visão do mundo. 
Havia um avô que passava 
o tempo todo reclamando. 
Era rabugento e infeliz. Se o 
tempo estava frio, reclamava 
que gostava mais do calor; 
se a janela estava aberta, 
dizia que precisava fechá-la; 
se a televisão estava baixa, 
reclamava que queria mais 
alta... Reclamava da comida 
salgada, sem sal, porta fe-
chada, não importava o que, 
aquele avô estava sempre 
reclamando.

Um dia, um de seus netos, 
que estava já cansado das 
reclamações do seu avô, teve 
uma ideia ao ver a sua mãe 
jogar fora um copo com re-
queijão estragado. E quando 
um requeijão estraga, deixa 
um mau cheiro insuportável! 
Então, pegou aquele copo 
guardou e esperou uma opor-
tunidade para ‘dar uma lição’ 
no seu avô.

Esperou o seu avô tirar a 
sua soneca tradicional depois 
do almoço e bem devagar 
aproximou-se e com uma co-
lherzinha lambuzou o bigode 
do vovô com aquela coisa fé-
tida. E correndo, escondeu-se 
para ver o que aconteceria, 
quais os resultados de sua 
ação.

O avô continuou dormindo 
seu sono profundo até que 
abriu os olhos, se espregui-
çou, fez aquela cara de mur-
murador, como de costume e 
resmungou:

- Mas que mau cheiro é este 
nesta sala? Não limpam mais 
isto aqui?

E saiu reclamando, resmun-
gando e foi para o seu quarto. 
Mas no quarto o mau cheiro 
também impregnava tudo. 
Era insuportável! E gritou:

- Mas onde estamos? Numa 
lixeira? O que jogaram neste 
quarto?

E então foi para a cozinha, 
arrastando os pés. Mas a po-
dridão estava ali e o idoso 
gritou inconformado:

- Mas que coisa horrível! 
Esta casa está insuportável! 
Que mau cheiro!

Já estava com náuseas, en-
jôo, passando mal, aquele 
avô resolveu ir para o grande 
quintal somente para respirar 
um pouco de ar puro. E abriu 
rapidamente a porta, olhou 
para o céu, respirou bem 
fundo e chegou a uma triste 
e inevitável conclusão:

- Que horror! O mundo 
todo está fedendo!

É uma história curiosa e tris-
te. Talvez seja esta a história 
de sua vida. É possível que 
você ache que todo mundo 
está errado e que nada presta, 
mas talvez o problema não 
esteja nos outros ou nas situ-
ações, mas em você mesmo!

Salomão, um sábio escritor, 
deixou registrado em Pro-
vérbios 23.7, o texto: “Pois 
assim como uma pessoa 
imagina em sua alma, assim 
ela é” . Gosto imensamente 
dessa definição e conceito. 
É uma verdade que atravessa 
os séculos para continuar nos 
mostrando algumas preciosas 
lições.

O sábio está afirmando que 
se você acordar pela manhã, 
ao levantar-se de sua cama 
e dizer: “Ah, este dia será 
terrível para mim!”. Como 
você acha que o dia será se 
você acaba de influenciar a 
sua mente com suas próprias 
palavras? Algo não muito 
bom, não é? E sabe por que? 
É que em seu coração você 
já escolheu que fosse assim!

Mas, ao começar o dia, ou 
um trabalho ou um proje-
to, seja qual for a situação, 

dizendo para si mesmo que 
será algo ruim, fatalmente 
algo conspirará para que seja 
ruim porque a escolha já foi 
feita em seu coração.

Em boa parte do tempo nós 
nos tornamos o nosso próprio 
falso profeta. Dizemos para 
nós mesmos tantas coisas 
ruins a nosso respeito e aca-
bamos por acreditar nelas. E 
sem qualquer intervenção de 
outras pessoas!

Lembra de algum circo 
em que você frequentou no 
passado ou recentemente? 
Certamente lá havia um per-
sonagem especializado em 
engolir fogo e isto era uma 
tremenda atração! Assim 
como aquele exibicionista 
parece que também na vida 
real há pessoas que se espe-
cializam em engolir além do 
fogo, também engolem co-
bras venenosas! E vão passan-
do pela vida instilando seu 
veneno através de atitudes 
negativas e de pessimismo 
desmedido. Quem pode ser 
feliz com veneno correndo 
em suas veias?

É exatamente assim que 
muita gente vive. Estão fre-
quentemente dizendo que 
estão desanimadas, doen-
tes, e que a vida não presta, 
principalmente depois que 
se envelhece. Este proces-
so destrutivo de vida vai se 
tornando um incrível circulo 
vicioso, alimentado por pen-
samentos e sentimentos ne-
gativos: Não é possível viver 
uma vida feliz, nada de bom 
me acontece, não consigo 
ver coisas boas na vida... É 
um processo destrutivo. Mas 
o problema não está na vida, 
nas pessoas ou no corpo, mas 
na mente.

Mais uma vez, escreve-nos 
o apóstolo Paulo em Colos-
senses 3.2-17: “Pensem nas 
coisas do alto e não nas que 
são da terra... Despojai-vos 
de tudo: da ira, da cólera, 
da malícia, da maledicência, 
do apetite desordenado, da 
avareza, da prostituição, das 
palavras torpes, da mentira 
porque vocês precisam se 
revestir do novo que se re-
nova para o conhecimento 
segundo a imagem daquele 
que o criou”.

Vamos olhar a vida com 
um novo olhar? Uma existên-
cia feliz começa assim.
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Seguindo com o alvo de alcan-
çar ainda mais pessoas em 
solo brasileiro, temos desafios 
que mais uma vez precisarão 

do apoio de cada batista para que a 
Palavra de Cristo transforme vidas. 
Até aqui, o Senhor nos tem ajudado 
a levar as Boas Novas, os resultados 
e desafios missionários até mesmo 
para a televisão. Em dezembro ini-
ciamos a transmissão do programa 
Seja Luz também pela Band Rio e 
cremos que continuaremos avançan-
do. Nosso desejo é alcançar todo o 
país, mas estamos caminhando aos 
poucos, dentro de nossas possibili-
dades. Neste mês de janeiro e parte 
de fevereiro, os programas exibirão 
inspiradoras biografias missionárias, 
de servos que tem dedicado suas 
vidas à nobre tarefa de anunciar o 
evangelho em diferentes campos. 
Se você está em uma localidade não 
alcançada pelos canais onde esta-
mos, você pode assistir pela internet 
em nosso canal www.youtube.com/
missoesnacionais .

Outra novidade será na realização 
das Trans 2013. Nosso objetivo é 
concentrar os esforços dos batistas 
de todo o Brasil na evangelização do 
Piauí, estado com o menor percentu-
al de evangélicos, segundo o Censo 
2010 do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Para cobrir 
todo o estado, é necessário que um 
grande número de batistas se dispo-
nha a ser luz entre os piauienses. A 
meta é conseguir 1.500 voluntários, 
que serão divididos em 100 equipes 
espalhando-se por todo o estado para 

Mais uma turma de radicais se formou no Se-
minário de Educação Cristã (SEC), na capital 
pernambucana. Os 20 radicais comissionados 
serão encaminhados para as unidades da Mis-

são Batista Cristolândia de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória 
(ES), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) ou Recife (PE).

“Estamos escrevendo história em nossa geração e que-
remos conquistar nossa Pátria para Cristo. É maravilhoso 
ver esses vinte irmãos e irmãs se formando após três meses 
de treinamento. Nossa gratidão, primeiramente, a Deus, 
nosso Senhor; ao SEC por ser uma instituição parceira na 
obra de preparação de vocacionados; a todos os geren-
tes, coordenadores e missionários de Missões Nacionais 
envolvidos nessa obra maravilhosa! Parabéns aos Radi-
cais pelo desprendimento e comprometimento com a 
obra missionária. Esperamos que vidas sejam resgatadas 
das trevas para a maravilhosa luz de Cristo”, disse o Pr. 
Maurício Martins, gerente de projetos sociais de Missões 
Nacionais, que esteve na formatura.

O Pr. Humberto Machado, gerente de estratégias mis-
sionárias para a Cristolândia, foi o pregador da noite, 
que contou com a presença dos coordenadores da MB 
Cristolândia de Recife, Pr. Eliú e Lídia Rodrigues, e do 
Pr. Maurício Manoel, coordenador regional de missões 
em Pernambuco. Os interessados em fazer parte do 
Projeto Radical Brasil, devem entrar em contato com 
radicalbrasil@missoesnacionais.org.br .

Aproveitando o clima natali-
no, a Primeira Igreja Batista 
em Santa Maria, com outras 
igrejas da região central 

do Rio Grande do Sul, promoveu o 
chamado “Natal Missionário” para 
todos os missionários de Missões 
Nacionais e da Convenção Batista do 
Rio Grande do Sul (CBRS). Ao todo, 
51 missionários, além de seus filhos, 
participaram da programação que 
reconheceu a importância de cada 
um na conquista de vidas para Cristo 
em solo gaúcho.

“Foi a realização de um sonho, 
pois pudemos reunir toda a famí-
lia missionária”, disse o Pr. Walter 
Azevedo, coordenador regional de 
missões da JMN no Rio estado. Ele 
explicou que, todos os anos, a PIB 
em Santa Maria distribui cestas de 
Natal para as famílias missionárias, 
porém em 2012 o pastor da igreja, 

evangelização, discipulado, revitali-
zação de igrejas e congregações e 
implantação de novos trabalhos.

Na segunda quinzena do mês de 
julho, ainda acontecerão Trans nos 
estados do Espírito Santo, Minas 
Gerais e São Paulo, além das Trans 
Locais, onde as igrejas mobilizarão os 
próprios membros para a realização 
da Trans em seu próprio bairro ou 
cidade. O alvo é contar com o envol-
vimento de, no mínimo, 20% (cerca 
de 2.500) igrejas e congregações da 
Convenção Batista Brasileira na evan-
gelização local. A partir de março, 
as igrejas que desejarem realizar a 
Trans Local se cadastrarão, gratuita-
mente, no site de Missões Nacionais 
e podem, caso desejem, adquirir um 
Kit composto por material de treina-
mento, ferramentas de evangelização 
e camisas Jesus Transforma, monta-
dos de acordo com a quantidade de 
voluntários e duração da ação que 
realizarão, conforme explicou Pr. 
Fabrício Freitas, gerente executivo de 
evangelismo de Missões Nacionais.

Ainda nestas áreas, temos o desafio 
de mobilizar as igrejas das cidades 
que receberão os jogos da Copa das 
Confederações 2013 para promover 
ações evangelísticas nos dias das 
partidas. Todo esforço para promo-
ver o avanço do reino vale a pena 
porque faltam ainda muitas vidas 
para serem alcançadas a fim de que 
o Brasil seja uma nação restaurada 
por Jesus. Há muitas oportunidades. 
Escolha de que forma irá participar 
e junte-se a nós para conquistarmos 
a pátria para Cristo.

Roosevelt Gomes, e a esposa dele, 
Gilca Gomes, tiveram a ideia de fazer 
mais pelos missionários.

Desfrutando de momentos de co-
munhão, os missionários ficaram 
hospedados nas casas dos irmãos da 
igreja, uma vez que saíram de outras 
cidades para participarem do evento 
em Santa Maria. “Foi emocionante 
e surpreendente o carinho com que 
nos receberam”, finalizou Pr. Walter.

Missões Nacionais agradece não 
apenas às igrejas do Sul por esta 
iniciativa, mas a todos os irmãos 
que, com o amor de Cristo, buscam 
fazer algo mais por nossos missioná-
rios, fazendo com que se sentissem 
especiais – como de fato o são, por 
estarem dedicando suas vidas para a 
obra. Nosso desejo é que o Senhor 
continue abençoando cada igreja que 
aceita o desafio de nos apoiar, direta 
ou indiretamente.

Desafios de 
missões para 

impactar o Brasil 
em 2013

Formatura em Recife

Natal 
Missionário

Homenagem aos obreiros do Sul 
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Hélio Dibiasi
Pastor da PIB em Bonsucesso, 
Guarulhos/SP

Em 2008, durante os 
preparativos para o 
Dia da Bíblia na Igre-
ja onde congregava, 

o Senhor colocou em meu 
coração que deveria sair da 
tradição de apresentações, 
jograis, poemas e outras ho-
menagens dentro da igreja e 
sair para divulgar a Palavra 
de Deus onde o povo estava, 
ou seja, em praça pública.

A praça escolhida foi a da 
Av. Transguarulhense. Como 
se fazia necessário pegar 
autorização com os órgãos 
públicos, procurei o irmão 
Rogério, então assessor do 
prefeito da época para pedir 
autorização para o trabalho 
na praça. O irmão Rogério 
gostou tanto da ideia que nos 
ofereceu o calçadão da Rua 
Dom Pedro, bem no centro 
da cidade, onde passam mi-
lhares de pessoas nesta época 
do ano. Fiquei muito alegre 
com a possibilidade, mas 
para um trabalho tão grande 
não havia tempo hábil de 
mobilizar as igrejas da nossa 
Associação (o que aconteceu 
no ano seguinte) para um tra-
balho de tão grande vulto, o 
que demandaria muito mate-
rial a ser distribuído e muitas 
pessoas para apoiar.

Então planejei a programa-
ção para a Praça Transguaru-
lhense e para lá levei a Igreja 
para fazer o que denominei 

de EBD na prática. Levamos 
um grupo de adultos, jovens, 
adolescentes e crianças para 
distribuir entre as pessoas 
que estavam na Praça e para 
os moradores das casas pró-
ximas, 2.000 Evangelhos 
de João. Ao mesmo tempo 
uma equipe de irmãos se 
revesava procedendo a lei-
tura do Evangelho de João 
em microfone/caixa de som. 
Outros irmãos ficaram no 
farol próximo da Igreja dis-
tribuindo os Evangelhos aos 
motoristas e outra equipe 
saiu evangelizando a pé. Foi 
um trabalho abençoador e 
marcante na vida da Igreja e 
da comunidade local.

No ano seguinte, depois 
de apresentar o projeto que 

foi prontamente aceito pelo 
diretor executivo da nossa 
Associação, o então irmão 
Luiz Carlos, hoje pastor. 
Planejamos e executamos 
todo o trabalho no segundo 
sábado de dezembro e dis-
tribuímos naquele ano 100 
Bíblias para os gerentes de 
lojas e 16.000 Evangelhos 
de João e outras literaturas 
cristãs no calçadão onde 
passa gente “como formi-
gas”, pois o local é o centro 
de compras da cidade e 
em dezembro parece que 
a cidade que tem mais de 
1.250.000 habitantes se di-
rige ao local para fazer com-
pras. Nas lojas a quantidade 
de pessoas que pediram 
Bíblias foi muito grande, 

dada a sede que as pessoas 
tem da Palavra de Deus.

Também naquele trabalho, 
evangelizamos as pessoas 
que nos foram possíveis.

A nossa Associação das 
Igrejas Batista de Guarulhos 
e Cidades Vizinhas conti-
nuou com o trabalho do 
Dia da Bíblia no calçadão e 
agora em 2012 distribuímos 
1.000 Bíblias e milhares de 
literaturas cristãs.

Desde 13 de agosto de 
2011 estou pastoreando a 
Primeira Igreja Batista em 
Bonsucesso (Guarulhos/SP) 
e de pronto levei o Dia da 
Bíblia para a nossa EBD e 
também no domingo fize-
mos o primeiro dia da Bíblia 
em nosso bairro com a distri-

buição de 2.100 Evangelhos 
de João e outras literaturas.

Neste ano de 2012, repe-
timos o trabalho em Bon-
sucesso com a distribuição 
de 1.000 Livretos a Luz do 
Mundo, 810 Livretos Perdão, 
Certeza e Paz, 500 Literatu-
ras para crianças, 1.000 Li-
teraturas para adultos e 300 
Literaturas para o povo his-
pano, que são em grande nú-
mero na nossa região. Neste 
trabalho fomos auxiliados 
pela missionária boliviana, 
irmã Cláudia Marilyn que é 
membro da Igreja Batista em 
Vila Carmela - Guarulhos.

Tivemos uma equipe evan-
gelizando a pé nas proxi-
midades de um grande su-
permercado e feira livre, 
outra equipe entregando 
literaturas e colocamos em 
um carro de som parado na 
esquina do Supermercado o 
áudio do Evangelho de João 
completo.

Novamente um trabalho 
abençoado e abençoador 
na vida da Igreja. Louvo a 
Deus pela vidas dos irmãos 
e irmãs que cooperaram com 
este trabalho, tanto em Bon-
sucesso quanto no calçadão.

Se Deus nos permitir conti-
nuaremos e aperfeiçoaremos 
ainda mais o nosso Dia da 
Bíblia, fazendo com que a 
Palavra de Deus chegue até 
o máximo de pessoas possí-
veis na nossa Comunidade, 
além de desenvolver outros 
trabalhos semelhantes em 
épocas diferentes.

Dia da Bíblia em Bonsucesso
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Leonardo Davi Santana
Pastor da IB em Novo 
Parque, Cachoeiro de 
Itapemirim, ES

A Igreja Batista em 
Novo Parque, em 
Cachoeiro de Ita-
pemirim – ES co-

memorou nos dias 1 e 2 
de dezembro (sábado e do-
mingo) os seus 22 anos de 
existência.

Buscando fugir de uma 
festividade que se baseasse 
em nomes famosos da mú-
sica, a Igreja aceitou o de-
safio pastoral de presentear 
a Igreja em seu aniversário 
da melhor forma possível: 
Com vidas para Jesus! Mas 
para isso era necessário tra-
balho evangelístico e muita 
dedicação.

E fomos às ruas! Durante 
três semanas de novembro 
foi realizada a TransLocal, 
chamada de “Jesus Trans-
forma o Novo Parque”, ado-
tando a estratégia evange-
lística da Junta de Missões 
Nacionais (JMN). Contamos 
com cerca de sessenta vo-
luntários, inclusive irmãos 
de outras igrejas: PIB e SIB 
de Cachoeiro, Igreja Batista 
em Paraíso, Igreja Batista do 
Arariguaba e Igreja Batista 

do IBC. Destacamos a pre-
sença marcante de jovens e 
adolescentes nessa emprei-
tada, que contribuíram com 
muita disposição e alegria.

Foram semanas intensas: 
Um verdadeiro exército de 
“Amarelinhos” percorreu 
quase todas as ruas do bairro 
Novo Parque, realizando um 
Censo (Pesquisa Religiosa), 
o que proporcionou que 
cerca de cinquenta famílias 
recebessem os quatro estu-
dos evangelísticos propos-
tos pela JMN no Evangelho 

de João. Nos três sábados, 
tivemos ainda mais ativi-
dades: Kid´s Games (Ativi-
dade Evangelística infantil) 
com a presença de mais de 
cem crianças que através de 
brincadeiras aprenderam da 
Bíblia; Cine Pipoca, quando 
dezenas de visitantes pude-
ram aprender da Palavra de 
Deus de forma dinâmica.

Finalmente, tudo isso con-
tribuiu para a realização de 
uma Conferência Evangelís-
tica nos dias do aniversário 
da igreja. No sábado, 1, no-

vamente fomos às ruas, desta 
vez em forma de arrastão 
evangelístico, com carros de 
som, percorrendo novamen-
te o bairro e de forma impac-
tante e alegre convidando 
todos para a Conferência.

Para a glória de Deus, todo 
esse engajamento teve re-
sultados: A Igreja repleta de 
visitantes sedentos por Jesus 
que ouviram a mensagem de 
salvação através do querido 
pastor Isaías Lopes Pinhei-
ro, Ministro de Missões e 
Evangelismo da Igreja Batista 

Itaipú – Nova Iguaçu, RJ, 
com quem tive a alegria e o 
privilégio de trabalhar quan-
do fui seu pastor auxiliar na 
Igreja Batista Memorial do 
Mallet, em Realengo, Rio de 
Janeiro - RJ.

Por fim, após a clara pre-
gação da mensagem bíblica, 
dezesseis vidas se renderam 
ao Senhor Jesus Cristo! Jo-
vens, adolescentes e adultos 
prostrados diante do apelo 
que dizia: “Jesus quer trans-
formar a sua vida!”.

Louvado seja o nome de 
Deus por tantas bênçãos re-
cebidas e tantos frutos colhi-
dos, sem dúvida nenhuma o 
melhor presente que a Igreja 
de Cristo poderia receber. 
Certamente, ainda há muito 
que se fazer. Os estudos bí-
blicos e as visitas continuam, 
assim como o discipulado 
dessas novas vidas que se 
renderam à mensagem da 
cruz. Não podemos parar. 
Afinal, a obra evangelística 
não pode ser feita apenas 
em um período festivo, mas 
deve ser o respirar diário do 
povo de Deus. Essa é a nossa 
missão todos os dias do ano: 
Levar a luz de Cristo, dissi-
pando as trevas. Avancemos, 
pois, em nome do Jesus que 
transforma!

IB em Novo Parque celebra  
22 anos evangelizando
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Igor Bonan
Primeiro Secretário da JBB

A Juventude Batista 
Brasileira (JBB) este-
ve representada no 
Juvensur e na 31ª 

Ordinária do Conselho Na-
cional de Juventude (CON-
JUVE), eventos ocorridos na 
cidade de Foz do Iguaçu, 
estado do Paraná. O primeiro 
evento ocorreu nos dias 01 a 
04 de novembro e o segundo 
nos dias 05 e 06 de novem-
bro de 2012. O representante 
da JBB nestes eventos foi o 
irmão Igor Bonan, primeiro 
secretário da JBB.

O Juvensur – Seminário 
de Integração Regional do 
Mercosul, é um Seminário 
Permanente de Integração 
Regional, promovido pela 
Reunião Especializada da 
Juventude do Mercosul (REJ). 
O primeiro foi realizado em 
Montevidéu, no segundo se-
mestre de 2011, o segundo 
em Mendoza, no primeiro 
semestre deste ano, e para o 
terceiro a cidade escolhida 
para o Seminário é Foz do 
Iguaçu, Paraná. Tem como 
objetivo geral promover e 
incentivar a formação dos 
jovens envolvidos com o 

tema de juventude a nível 
nacional e internacional, atra-
vés do acúmulo de conheci-
mento sobre os direitos em 
diferentes contextos sociais, 
culturais e institucionais, mo-
tivando assim, a produção do 
conhecimento e mobilização 
dos jovens nos temas do tra-
balho decente, juventude 
rural e a participação e inte-
gração de jovens da região 
do Mercosul.

Na abertura do Evento, 
estiveram presentes dentre 
outros o Ministro da Secre-
taria Geral da Presidência da 
República, Gilberto Carva-
lho; a Secretária Nacional de 
Juventude do Brasil, Severine 
Macedo; a Presidenta do 
Conselho Nacional de Ju-
ventude, Angela Guimarães; 

representantes das Juventu-
des da Argentina, Uruguai, 
Colômbia, Paraguai, Chile, 
Bolívia, e Venezuela.

O Conselho Nacional de 
Juventude órgão da Presi-
dência da República, reu-
niu-se nos dias 06 e 07 de 
novembro sob a presidência 
de Ângela Guimarães, tratou 
de diversos assuntos, tais 
como avaliação do Pacto 
pela Juventude, reuniões de 
Planejamento das Comissões 
Permanentes (Acompanha-
mento de Políticas Públi-
cas, Articulação e Diálogo, 
Comunicação e Parlamen-
to). Votou-se uma moção de 
apoio aos 100% dos recursos 
dos Royalties do Petróleo 
para a educação. Discutiu-se 
o Estatuto da Juventude, que 

está tramitando no Senado 
Federal e já aprovado na Câ-
mara dos Deputados.

Destacamos a comissão de 
Parlamento, da qual a JBB 
faz parte, nesta reunião teve 

como Coordenador o irmão 
Igor Bonan, que após a reu-
nião levou as propostas ao 
plenário do CONJUVE.

A próxima reunião será em 
março de 2013.

A Bíblia de Estudo do Discípulo tem ênfase sobre o estudo das doutrinas 
bíblicas e a estruturação de cada uma delas ao longo da história, o que 

torna esta obra um extraordinário recurso no processo de discipulado, seja 
qual for o estágio de desenvolvimento do cristão.Um completo manual de 
vida oferecendo oportunidades para ler e viver os ensinamentos cristãos, 
esta Bíblia orienta a caminhada diária de fé sobre um solo firme e seguro.

www.geograficaeditora.com.br@geograficaed/geograficaeditora

Mais que uma Bíblia de Estudo,
Um manual que orienta a
caminhada diária da Fé.

Plenário do Conjuve

Juventude Batista Brasileira 
representada no JUVENSUR e no 

CONJUVE

 Igor Bonan com o Ministro Gilberto Carvalho

Auditório do Juvensur
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Redação de Missões Mundiais

A definição do tema da cam-
panha de Missões Mundiais 
em 2013 foi baseada na 
constatação que precisáva-

mos falar às pessoas que tudo o que 
fazemos, só é possível pelo poder do 
Espírito Santo. Isso é o que nos disse 
Jesus em Atos 1.8, “Mas recebereis 
a virtude do Espírito Santo, que há 
de vir sobre vós; e ser-me-eis teste-
munhas, tanto em Jerusalém como 
em toda a Judeia e Samaria, e até 
aos confins da terra.” Precisamos ter 
em mente que o poder não é para 
nós, mas para testemunharmos do 
Evangelho. O poder não é para ga-
nharmos uma série de coisas, é para 
ganhamos o mundo para Cristo. Por 
isso, cumprindo a Grande Comissão 
de Jesus Cristo, nós vamos testemu-
nhar a todas as nações e glorificar a 
Deus com o nosso trabalho.

Você pode até pensar que os alvos 
de Missões Mundiais são arrojados 
demais, mas lembre-se: o mundo 
tem mais de 7 bilhões de pessoas, e 
pelo menos 4 bilhões delas jamais 
ouviram falar de Jesus Cristo. Pense 
em quantas pessoas estão morrendo 
sem Jesus Cristo; sem experimentar 
a alegria de poder louvar a Deus. 
Essas pessoas precisam que nós as 
alcancemos com a mensagem do 
Evangelho. Por isso, você precisa 
se envolver com a missão e cumprir 
a Grande Comissão. Não porque a 
JMM está pedindo, mas porque Jesus 
mandou. A nossa parte é alcançar 
todas as nações, para que todas as 
nações confessem o nome de Jesus 
Cristo como seu Senhor.

A Campanha 2013 de Missões 
Mundiais tem quatro pilares básicos:

INTERCEDER
Você pode e deve ORAR. Esse é 

o primeiro pilar. Não fazemos nada 
sem oração. Primeiramente, preci-
samos entender que o que fazemos 
é algo espiritual. Nós precisamos 
da aprovação de Deus para tudo o 
que fazemos. Quando você ora por 
nossos missionários, nossos projetos 
e por aqueles que ainda não foram 
alcançados por Cristo, apoia o avan-
ço da obra missionária mundial e 
demonstra fé e submissão.

Ailton de Faria – Redação de 
Missões Mundiais

Em 2012, com o apoio das igre-
jas batistas brasileiras, sete no-
vos campos foram abertos por 
Missões Mundiais. Desses, cin-

co estão na África: Benin, Serra Leoa, 
Chade, Togo e Camarões. Os trabalhos 
foram iniciados em parcerias com as 
convenções batistas desses países no 
sentido de capacitar líderes e trabalhar 
entre os povos não alcançados.

Destacamos, aqui, um pouco sobre 
a República de Camarões e como o 
trabalho missionário está sendo rea-
lizado. O país, localizado na costa 
oeste da África, tem uma população 
estimada em 20 milhões de pessoas 
carentes do amor de Deus. São duas 
línguas oficiais em Camarões, o 
francês e o inglês, existindo ainda 24 
grupos de linguagens africanas. Em 
termos religiosos o país encontra-se 
dividido da seguinte forma: cristianis-
mo 56,6% (entre católicos e protes-
tantes), crenças tradicionais (22,4%), 
islamismo (20%) e outros.

Neste contexto, os batistas brasi-
leiros mantêm o casal missionário 
da terra Pierre Celestin e Pruden-
tienne, com seus filhos, Raphaela e 
Josias. Eles estão em Maroua, uma 

ANUNCIAR

Anuncie o Salvador! O segundo 
pilar é FALAR. Fale onde você está, 
na sua Jerusalém, porque quando 
você anuncia, torna o Evangelho 
conhecido. Leia, prepare-se e fale. 
Quando você estuda a Bíblia, au-
menta a base do conhecimento da 
Palavra de Deus e fica mais prepa-
rado para testemunhar, o que, em 
última análise, envolve mais pessoas 
com a missão. Cada cristão precisa 
proclamar o amor de Deus. Todos 
nós somos testemunhas e temos o 
poder do Espírito Santo de Deus que 
nos capacita a falar.

IR

Este é o terceiro pilar. Deixe o lugar 
onde você está e faça algo. Aceite o 
desafio de alcançar o mundo para 
Cristo com sua vida, seu testemunho, 
sua vocação, sua voz, suas orações, 
sua disposição em ofertar. IR não sig-
nifica largar tudo que tem e se mudar 
para um lugar distante. Ao contrário, 
vá com tudo: leve sua vocação, seus 
talentos e doe ao próximo. Você 
pode ir por pouco tempo, por exem-
plo, nas suas férias, ou por um longo 
período. O importante é que você 
se disponha a ir aonde e como Deus 
mandar.

SER

Seja a diferença que o mundo pre-
cisa. Este é o quarto pilar. Viva e tes-
temunhe o Evangelho de Cristo, que 
tem como base a doação, o amor. 
“Porque Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu o seu filho”... SER 
implica atitude de amor e doação.

Ame ao próximo e doe seu tempo, 
sua vocação, seus talentos. Oferte 
com amor e sinceridade. Doe-se in-
tegralmente porque você pertence a 
Deus. Ele doou o que tinha de mais 
precioso para nos resgatar. Sejamos 
liberais com o que o Senhor nos deu 
e dá.

Envolva-se integralmente com a 
missão e com Missões Mundiais: ore, 
fale, vá e doe-se por amor ao Pai e ao 
próximo. E mais que tudo, para que 
o Evangelho chegue até os confins 
da Terra.

das principais cidades de Camarões. 
Para Pierre, a ação social é uma 
das prioridades em se tratando de 
projetos evangelísticos. “Pregação e 
ação social andam juntas e, por isso, 
devemos ser sensíveis às pessoas que 
estão ao nosso redor e avançar no 
trabalho que o Senhor nos confiou. A 
Palavra de Deus em I João 3.17 diz: 
‘Quem, pois, tiver bens do mundo, e, 
vendo o seu irmão necessitado, lhe 
cerrar as suas entranhas, como estará 
nele o amor de Deus?’”, completa.

Na região onde atuam nossos mis-
sionários existem muitas carências, 
onde famílias lutam face às despesas. 
Pierre informa que algumas crianças 
começaram a faltar às aulas porque os 
pais não podiam mais pagar a escola. 
“Sentimo-nos incomodados e, apesar 
de termos poucos recursos, demos 
assistência financeira a duas famílias 
que não podiam pagar as taxas escola-
res de seus filhos. Hoje, todas as crian-
ças dessas famílias estão ativamente 
envolvidas no estudo da Bíblia que 
acontece todos os sábados. Aos pou-
cos, o Senhor abre o nosso ministério 
às pessoas que nos rodeiam e permite 
que levemos a Palavra de Deus aos 
seus corações. É um ministério de 
compaixão social para com os mais 
necessitados”, finaliza o missionário.

Camarões – 
Mais um campo 

de Missões 
Mundiais

Testemunhe 
às Nações pelo 

Poder do Espírito

KIT Da CaMPaNha 2013
Todas as igrejas da Convenção Batista Brasileira receberão o kit da 

Campanha 2013 da JMM, com materiais importantes para a mobi-
lização de seus membros. Todo o material também está disponível 
para download no website da Campanha 2013 de Missões Mundiais: 
jmm.org.br/campanha2013. São vídeos, momentos missionários, 
boletins informativos, ilustrações, agenda de caravanas, congressos 
e acampamentos, informações sobre nossos programas e projetos, 
edição digital da Revista Gratidão e muito mais.
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Zaqueu Moreira de Oliveira
Colaborador de OJB

Como era agradável 
ouvir o mais anti-
go professor do Se-
minário do Norte 

na década de 1950, pastor 
Munguba Sobrinho! O autor 
do famoso romance evangéli-
co, Tríplice Vitória do Amor, 
desmanchava-se em sorrisos 
quando falava em casamento. 
O amor, que tinha por sua 
Amazonila, podia ser percebi-
do no eterno romantismo que 
juntos transmitiam. Como no 
seu tempo de seminarista não 
havia sala de oração, ele re-
latava, com espontaneidade, 
que se refugiava no banheiro 
para pedir ao Senhor a confir-
mação de seus sonhos. O lu-
gar podia não ser adequado, 
mas para Deus o importante é 
a fé exercida pelo intercessor.

Certa ocasião nos meus dias 
de seminarista, o auditório 
ficou encantado com uma 
de suas mensagens proferida 
na velha Capela do Edifício 
Ginsburg. Falava do casamen-
to de Isaque, dando ênfase ao 
encontro entre o damasceno 
Eliezer, representando Isaque, 
e Rebeca, quando esta deu 
água ao servo de Abraão e aos 
camelos (Gên. 24.17-22). Três 
dias depois um dos celibatá-
rios do Seminário se dirigia à 
então secretária, pedindo-lhe 
para dar de beber aos seus 
camelos. A resposta negativa 
da simpática jovem se tornou 
motivo de brincadeira para os 
seminaristas, que por muito 
tempo repetiam jocosamente a 
nova forma de declarar amor.

Sendo o único nordestino a 
se tornar presidente da Con-
venção Batista Brasileira por 
quatro vezes, e orador oficial 
por duas vezes, Munguba So-
brinho participou da primeira 
turma de Mestrado em Teo-
logia do STBNB, recebendo 
em 1918 o grau de Mestre, 
ao lado de Antonio Neves de 
Mesquita e Manoel Tertuliano 
Cerqueira. Ele começou a en-
sinar no Seminário do Norte 
depois de 10 anos de minis-
tério pastoral em Manaus, 
no ano de 1929, tornando-se 
o primeiro Diretor efetivo 
brasileiro da Instituição em 

1938 e 1939. Sua prole abun-
dante tem sido fiel ao Senhor, 
marcando positivamente o 
ministério pastoral e diaco-
nal no Brasil. Pioneiro como 
professor de Homilética, era 
vibrante orador e admirável 
administrador, haja vista o 
esplendor do templo da Igreja 
Batista da Capunga, um dos 
mais belos do país.

Sua figura de mestre, sua 
fidalguia como pessoa, sua 
extraordinária ética cristã e 
pujante espiritualidade hão de 
marcar o meu ministério até o 
final, assim como de muitos 
outros dos seus discípulos 
que estudaram no Seminário 
do Norte no período áureo 
de alguns mestres brasileiros. 
Não é sem razão que profes-
sores notáveis como Lívio Lin-
doso, Silas Falcão, Florêncio 
Rodrigues e Antônio Dorta, 
e alguns outros mais jovens 
como Merval Rosa, Benilton 
Carlos Bezerra e José Almei-
da Guimarães, se dirigiam 
ao pastor Munguba como o 
“respeitável decano”, e que 
muitos dos seus ouvintes o 
denominavam “príncipe dos 
pregadores batistas do Brasil.”

O relato de sua partida 
para a eternidade, feito por 
seu filho (O Jornal Batista, 
06/08/1972), pastor Samuel 
Munguba, é um dos mais to-
cantes que conheço. Dentre 
outras frases expressas por ele 
nos momentos finais, pastor 
Samuel relata: “Cristo está 
comigo segurando a minha 
mão. Sua proximidade é a 
experiência mais linda que 
já tive. Nenhum medo. Estou 
pronto!”. E olhando para o 
céu, pastor Munguba excla-
mou: “Pátria gloriosa! É tudo 
lindo! Como é bonito! É uma 
experiência extraordinária! Ó 
meu Deus, como eu te amo!”

É bom saber que Munguba 
Sobrinho foi um grande pas-
tor, orador sacro e mestre, 
mas melhor ainda é o seu 
exemplo de vida correta e o 
testemunho de sua fé, pois 
“por meio dela, mesmo de-
pois de morto, ainda fala” 
(Heb. 11.4b).

(O autor é pastor e profes-
sor do STBNB desde 1961 e 
ex-aluno de José Munguba 
Sobrinho)

notícias do brasil batista 
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OBITUÁRIO

Maria do Céu de Mello 
Mestrinho

“O Senhor deu, o Senhor 
levou; bendito seja o nome 
do Senhor!” (Jó 1.21).

Por determinação de 
Deus, Zaly Raizer foi 
levada para o céu, 
no momento crepus-

cular do domingo 05 de 
agosto de 2012, na cidade 
de Brasília, Distrito Federal. 
Nascida em 14 de janeiro de 
1924, em Sete Lagoas, MG, 
filha de Dª Luzia Oliveira e 
do pastor Casimiro Gomes 
de Oliveira que, por mais de 
40 anos, pastoreou a Primei-
ra Igreja Batista de Belo Ho-
rizonte (MG). Formou-se em 
Canto pelo Conservatório de 
Música de Belo Horizonte. 
Casou-se em 1953 com o 
então Tenente de Infantaria 
do Exército - Wilson Ribeiro 
Raizer, hoje Coronel Refor-
mado, com quem teve três 
filhas: Viviane, casada com 
Marcus Antonio Farias de 
Lacerda; Ethel Valéria; e 
Regina, casada com Cláu-

Rolando de Nassau
Colaborador de OJB em 
Brasília

Faleceu em Brasília, na 
manhã de 26 de no-
vembro, nosso muito 
prezado amigo Hel-

muth Mohn, que nos incen-
tivava a escrever artigos a 
favor da música evangélica, 
especialmente a hinódica.

Nascido em 20 de setem-
bro de 1935, na cidade de 
Cristalina, estado de Goiás, 
Helmuth nos falava com en-
tusiasmo sobre o hinógrafo 
e missionário Salomão Luiz 
Ginsburg que evangelizara o 
Brasil central.

Casou-se, em 1960, com 
Aracy Furtado, que trabalha-
va em instituições batistas no 
Rio de Janeiro.

Helmuth, na década de 50, 

dio César da Silva Lima. 
Foi abençoada com a che-
gada de três netos: Arthur, 
André e Cláudio César e a 
bisneta Mila. Por força das 
transferências de seu mari-
do, acompanhou-o a várias 
cidades do Brasil: Resende  
(RJ), Belo Horizonte (MG), 
Campina Grande (PB), Ma-
naus (AM), Vila Velha (ES), 
Rio de Janeiro (RJ) e Brasília 
(DF).

Em todas essas cidades de-
senvolveu significante tra-
balho nas Igrejas por onde 
passou, atuando sempre na 
área da música que era a sua 
especialidade e formação 
acadêmica. Lecionou no 
Colégio Batista de Belo Ho-
rizonte (MG). Em Resende 
(RJ), sempre com o apoio de 
seu esposo, levava alguns 
Cadetes para ensaiar em sua 
casa; ensinava-lhes música e 
a cantar os hinos do Cantor 
Cristão. Depois de algum 
tempo, formou o Conjunto 
de Cadetes Evangélicos, ten-
do como pianista o cadete 
Luiz H. Mestrinho, hoje 
Coronel e Diácono da Igre-

formou-se pelo Seminário 
Teológico Batista do Sul do 
Brasil, no Rio de Janeiro. Em 
seguida, pastoreou a Igreja 
Batista de Terenos e a Pri-
meira Igreja Batista de Três 
Lagoas, no estado do Mato 
Grosso.

Em 13 de novembro de 
1965, o pastor Helmuth 
Mohn foi empossado pela 
Igreja Memorial Batista como 
dirigente da congregação 
formada na antiga Cidade 
Livre, que se tornou a Igreja 
Batista do atual Núcleo Ban-
deirante, onde trabalhou até 
1967, deixando desde então 
de pastorear igrejas, por reco-
mendação médica.

Desde 13 de setembro de 
2000 era membro da Igreja 
Memorial Batista, procedente 
da Primeira Igreja Batista do 
Guará (DF).

ja Memorial Batista. Levou 
esse Conjunto Masculino de 
Cadetes da AMAN para dar 
audição na Primeira Igreja 
Batista de Belo Horizonte 
e na Igreja Batista de Volta 
Redonda.

Na cidade de Campina 
Grande, onde seu marido 
comandou o Quartel de In-
fantaria, atuou como profes-
sora na Escola Normal para 
formação de professores e 
no “Lar das Crianças Dr. 
João Moura”. Ali ensinou 
música às crianças, levando-
-as para apresentações no 
Rotary Club, Lyons e na TV 
local. Em datas especiais, 
as crianças desfilavam pelas 
ruas da cidade, ao som da 
Banda Militar. Em Manaus 
(AM), ensinou música aos 
Sargentos do sexo femini-
no, da Polícia Militar do 
Amazonas. Na Igreja Me-
morial Batista, em Brasília, 
dedicou-se com afinco ao 
trabalho da Sociedade de 
Crianças, hoje Ministério 
Crescer. Na mesma Igreja 
foi atuante na Sociedade de 
Senhoras, hoje Ministério 

Helmuth distinguiu-se pela 
lhaneza no trato, firmeza 
doutrinária e perseverança no 
testemunho cristão.

Ao culto de gratidão a 
Deus pela vida de Helmuth, 
realizado à tarde no Audi-
tório “Éber Vasconcelos”, 
quando falaram os pastores 
Josué Mello Salgado e Fran-
cisco Carlos Soares de Me-
nezes, compareceram vários 
familiares e um significati-
vo número de membros da 
Igreja Memorial. Terminado 
o culto, o corpo foi levado 
para ser sepultado em Cris-
talina (GO).

Helmuth Mohn foi um 
crente humilde; agora é um 
abençoado, conforme o 
Evangelista de Pátmos: “Bem-
-aventurados os que desde 
agora morrem no Senhor” 
(Apocalipse 14.13).

Mulher Cristã em Ação e 
no Grupo de Vivência e 
Convivência - GVC, hoje 
Ministério com a Terceira 
Idade.

Em que pesem todas es-
sas relevantes atividades, a 
irmã Zaly  Raizer, paralela-
mente, dedicou a sua vida 
abundante ao ministério 
de oração. Diariamente, 
ao raiar de um novo dia, 
prostrava-se diante do Pai 
Celestial para interceder 
por dezenas de pessoas. Era 
uma mulher de oração. Para 
esse momento a sós com 
Deus, levava uma caderneta 
com o nome das pessoas 
por quem orava. Meu nome 
estava ali, assim como os 
nomes de meus f i lhos e 
netos. Que privilégio ter o 
nome naquela caderneta! 
Demonstrava o seu carinho 
aos irmãos e amigos dando-
-lhes presentes, mesmo fora 
de datas especiais.

Na vida por Deus conce-
dida, essa serva abençoada 
e abençoadora, serviu ao 
Senhor com alegria e singe-
leza de coração, colocando 

a serviço do Mestre - não 
só tempo e talento, mas a 
própria vida, com a qual 
anunciava Jesus, o nosso 
Salvador e Senhor, àqueles 
que precisam de salvação. 
Felizes todos aqueles que 
tiveram oportunidade de 
conhecer e gozar da ami-
zade dessa pessoa tão espe-
cial que, por onde passou, 
deixou o perfume de Cristo 
e as marcas profundas do 
seu forte caminhar por este 
mundo,  gravadas com o 
amor que compartilhava 
com ações e palavras.

Esposa extremada, mãe 
dedicada, avó e bisavó amo-
rosa, amiga fiel, serva de 
Deus consagrada, inspirou a 
vida de todos que cruzaram 
o seu caminho, pelo seu 
jeito de ser. Sua vida foi 
imensa como o brilho do 
sol que surge no horizonte, 
tranquila como a placidez 
de um lago, suave como o 
perfume de uma rosa.

Cantemos um hino de lou-
vor e gratidão a Deus pela 
vida de Zaly Raizer que, 
agora, canta no céu.

Zaly Raizer - exemplo de vida 
abundante

helmuth Mohn (1935-2012)

notícias do brasil batista 
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Paulo Cezar Vieira dos 
Santos
Diácono e 2º Vice-
Presidente da Igreja 
Memorial Batista de Brasília

A Bíblia pergunta: “de 
que vale ganhar o 
mundo todo e per-
der a alma?”

Alma não tem preço! ... 
Alma não tem preço?

Para resgatar o ser humano 
da condenação inexorável à 
morte eterna o Deus Filho, 
sendo Deus, fez-se homem, 
viveu como homem e morreu 
como homem. Logo, alma 
tem preço, sim: e esse preço, 
que nem o mundo todo con-
vertido em valor monetário 
poderia pagar, foi quitado 
com o sangue imaculado e 
precioso derramado na cruz 
do Calvário.

Mas Ele morreu por todos, 
não por alguns “escolhidos” 
apenas. Escolhido, no sentido 
bíblico e no entendimento 
batista, é aquele que acei-

Pr. Mendes
Colaborador de OJB

Deus nos escolheu 
para sermos seus 
filhos, pois antes 
éramos simples 

criaturas, conforme João 
1.12. Como filhos do Rei 
formamos sua igreja aqui na 
terra, que se constitui no úni-
co meio dos homens verem 
Jesus,  pois foi instituída para 
ser o Corpo visível de Cristo 
no mundo (I Cor. 12.27). 
Somos também desafiados a 
cuidar bem da Sua Igreja para 
que ela seja apresentada sem 
mácula (Ef. 5.27).

Mas, de quem é a igreja? 
Ela é de Cristo!

Digo sempre que, todos 
nós temos o dever de fazer da 
PIB de Atibaia a melhor igreja 
do mundo. Exatamente, por-

tou o senhorio de Cristo, 
submetendo-se a Ele como 
seu Senhor e salvador.

Hoje, o mundo tem mais 
de sete bilhões de seres hu-
manos. Muitos desses bilhões 
ainda não conhecem a Jesus. 
Se Ele morreu por todos, 
logo quer a todos salvar. E, 
para a tarefa de comunicar a 
verdade salvadora àqueles bi-
lhões ainda não alcançados, 
nos comissionou, também a 
todos, sem exceção.

O Brasil conta hoje, com 
7.917 igrejas batistas filiadas 
à Convenção Batista Brasilei-
ra. Nessas igrejas estão arro-
lados 1.432.869 membros. 
Homens, mulheres, jovens 
e até crianças, todos salvos 
por Cristo e comissionados 
pelo Senhor da Igreja como 
carteiros de sua mensagem e 
sentinelas de prontidão para 
avisar do perigo.

Existem variadas formas de 
cumprir o encargo glorioso: 
“Ide por todo o mundo e 
pregai o Evangelho a toda 

que ela não é nossa, e sim do 
Senhor Jesus Cristo, que pa-
gou um alto preço para tê-la. 
Sendo assim, a sua imagem 
visível na terra (Atos 20.28).

Podemos incorrer no peri-
go de defender a igreja como 
se fosse nossa, como se ela 
existisse simplesmente para 
uma realização humana. Por 
isso, particularmente, devo 
estar sempre atento com a 
minha motivação, quanto ao 
cuidado da igreja. Quando 
eu tendo para o lado de de-
fendê-la, porque eu sou seu 
pastor, e não aceito nenhum 
tipo de fracasso que poderá 
macular a minha imagem, a 
minha reputação, aí a igreja 
começa perder a GRAÇA.

A igreja é uma instituição 
divina com gente que estava 
morta em seus pecados e 
Deus lhe deu vida (Ef. 2.1). 

criatura”. Uma delas é forta-
lecer o trabalho missionário 
coordenado pela Convenção 
por intermédio de suas Juntas 
de Missões Nacionais e Mun-
diais. Quero abordar uma 
dessas formas: contribuir.

É certo que, para manter o 
gigantesco trabalho de evan-
gelizar o país e o mundo, 
nossas Juntas necessitam de 
vultosos recursos. As igrejas 
têm respondido aos apelos 
feitos nas campanhas anuais, 
com o envio de ofertas espe-
ciais. Estas devem ser manti-
das e fortalecidas. Mas existe 
outra forma de contribuir, já 
exercida por muitos voluntá-
rios, que deve ser por estes 
mantida e por muitos outros 
adotada, sem prejuízo das 
campanhas anuais feitas nas 
respectivas igrejas: adoção 
missionária.

O que significam R$100,00 
para você? Um jantar a dois 
em restaurante duas estrelas 
qualquer? Um tanque de 
combustível de carro pe-

Essa gente ressuscitada mila-
grosamente por Deus é que 
compõe a igreja (Ef. 2.6). 
Só que elas ainda não estão 
livres da influência do peca-
do, e muitas caem e precisam 
ser levantadas. Levantadas 
por quem? Pelos que nunca 
pecaram? Não! Elas serão le-
vantadas por aqueles que têm 
o mesmo potencial de queda, 
mas que pela misericórdia de 
Deus não caíram.

Precisamos urgentemente 
entender a graça. Por mais 
terrível que seja a queda de 
um irmão ou irmã, os nos-
sos braços devem ser vistos 
como os braços do próprio 
Senhor para erguê-los.

Deus não nos chamou para 
cuidar de uma torcida de fu-
tebol, que inflamada peleja 
pelas cores de seu time. Ele 
nos chamou para, através do 

queno? Uma camisa (não de 
grife)? Relativamente pouco, 
concorda?

Mas podem significar mui-
to, na contabilidade de Deus, 
em termos de difusão do 
Evangelho. A multiplicação 
de 1.432.869 por R$100,00 
dá o montante significati-
vo de R$143.286.900,00! 
Se cada batista brasileiro se 
dispuser a contribuir mensal-
mente com apenas R$100,00 
para o trabalho missioná-
rio desenvolvido por nossa 
Convenção, esta terá a seu 
dispor, anualmente, a quan-
tia mais que considerável de 
R$1.719.442.800,00!

Imagine o que nossas Juntas 
missionárias poderão realizar 
com tal valor. Imagine o que 
poderão fazer em prol do 
Reino de Deus e da volta de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, se 
puderem dispor, mensalmen-
te, desse valor, complementar 
às ofertas anuais das igrejas. 
Imagine o impacto de tal mo-
vimento missionário, sobre-

poder do Espírito Santo em 
nós, cuidar e curar gente que 
precisa de cura. Quando agi-
mos desta maneira, a GRAÇA 
perde totalmente a graça, e, 
muitas vezes, é usada pelo 
inimigo para gerar desgraça.

Nós somos a noiva de Cris-
to em meio à lama fétida 
deste mundo. Lutamos diaria-
mente para que essa imundí-
cie não manche o vestido da 
noiva. E se alguém manchar? 
Vamos ajudá-lo a limpar, 
oferecendo o mais eficiente 
dos alvejantes, a GRAÇA de 
Deus em Cristo.

“Mas Jesus, ouvindo-o, dis-
se: Os sãos não precisam de 
médico, mas sim os enfer-
mos” (Mateus 9.12).

Já recebemos “pacientes 
terminais” em “nossa” igreja/
UTI que provavelmente, nin-
guém quisesse receber. Em 

tudo em nosso país, inclusive 
em termos de cidadania.

Quem terá condições de 
aquilatar o significado disto 
na evangelização do Brasil e 
do mundo? Quantos novos 
missionários poderão ser 
enviados? Quantos hospitais 
construídos? Quantas esco-
las, universidades e seminá-
rios implantados? Quantas 
novas igrejas organizadas e 
templos edificados? Quantas 
almas, cada uma valendo 
mais que o mundo todo, sal-
vas para o Senhor?

Que tremenda possibilida-
de, baseada em tão pouco 
para cada um de nós! Mas 
se você não puder assumir o 
valor mensal sugerido, com 
certeza poderá participar me-
diante o comprometimento 
de valor menor, a seu crité-
rio. O ideal é que haja parti-
cipação maciça do povo de 
Deus nesse objetivo.

Convido você a pensar se-
riamente nisto e a tomar ati-
tude proativa a respeito.

nosso meio existem pessoas 
com um “histórico espiritu-
al” terrível e humanamente 
falando, melhor seria não 
as tê-las recebido. Mas, pela 
GRAÇA de Deus estão aqui 
dominicalmente, derraman-
do lágrimas de gratidão por 
um favor imerecido que as 
recuperou e não as julgou 
indignas de estarem em nos-
so meio.

Lembre-se: Somos instru-
mentos de Deus e não juízes.

Erguendo-se Jesus e não 
vendo a ninguém mais além 
da mulher, perguntou- lhe: 
Mulher, onde estão aqueles 
teus acusadores? Ninguém te 
condenou?

Respondeu ela: Ninguém, 
Senhor! Então, lhe disse Je-
sus: Nem eu tampouco te 
condeno; vai e não peques 
mais (João 8.10-11).




