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Multiplicação no sertão

O trabalho do missionário Marcolino Pontes,
no Rio Grande do Norte, tem se destacado como
exemplo de multiplicação com cada vez mais
igrejas plantadas e novos templos construídos.
Porque o pastor Marcolino plantou uma igreja
em Serrinha, um senhor – chamado José Torres,

de 70 anos de idade, se converteu e compreendeu
que sua casa, onde funcionava um bar, deveria ser
transformada em uma igreja. Cultos estão sendo
realizados no lar do irmão José, onde não mais
se oferece bebida alcoólica, mas sim a Água da
Vida (pág. 07).

Haydée, um presente de Deus

O Jornal Batista no século XXI

D. Haydée Suman
Gomes escreveu
uma bela história na
denominação batista, a
tornando um presente
de Deus não apenas
para seu esposo, mas
também para os batistas
brasileiros. Para quem
fazia tanto com tanta
discrição, uma justa
homenagem repleta de
saudade (págs. 12 e 13).

Chegando ao 112º
aniversário d’O
Jornal Batista, esta
edição relembra a
trajetória dos homens
e mulheres que
escreveram a história
do órgão oficial da
Convenção Batista
Brasileira, fazendo
deste um jornal único
e ainda atual (pág. 14).
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É tempo de mudança

J

aneiro não é apenas o
começo do ano, mas o
começo de várias mudanças. É em janeiro que
as dietas começam, assim
como o início da academia, a
volta para os estudos, a busca
por um emprego, ou por um
emprego melhor. Parece até
existir nesse mês uma mágica
que pode mudar tudo. É uma
pena que muitas das atividades iniciadas em janeiro,
não conseguem se manter
nem até o meio do ano. Entretanto, tais mudanças são
importantes e até necessárias,
como por exemplo, na família, na igreja e a mudança de
pensamento.
Como instituição criada
por Deus, a família precisa
ser cuidada e protegida, e
por muitas vezes necessita de
mudanças. Pai, mãe, filhos,

avós; crescem, amadurecem,
mudam de status. Uma filha se torna esposa, e ainda,
mãe. O pai de um dia para
o outro se transforma em
avô. São tantas as mudanças
dentro de uma família, que
ninguém pode estar de fora
disso. E por isso que a mudança espiritual também precisa existir dentro da família.
Ao crescer, a família precisa
acompanhar os ensinamentos bíblicos, quando uma
filha chega na adolescência
e começa a namorar, o pai
precisa orientar de acordo
com a Palavra de Deus. Assim como também, quando
parecer que o convívio em
família está desandando, é
hora de mudar as atitudes no
seu meio.
Essa mesma mudança precisa ser alcançada também

nas igrejas. Muitas estão se
definhando porque o amor
de Deus foi esquecido dentre
tantas programações, os holofotes apagaram o amor de
Deus. É tempo de mudança
no convívio dos irmãos em
Cristo. As discussões saudáveis precisam substituir as
brigas, as fofocas necessitam ser mudadas por palavras de conforto. A adoração
também precisa mudar, a
verdadeira adoração precisa ocupar aquela feita por
interesses.
E assim também deve acontecer com os pensamentos.
Muitos desses ocupados por
vontades pessoais e não em
prol do coletivo. É tempo
de mudança no egoismo,
no desejo de vingança, na
corrupção, no preconceito.
Mudar pensamentos é se ater

às verdades bíblicas, buscar
os conceitos ensinados por
Cristo. Mas o mais difícil é reconhecer que precisa mudar
o pensar. Entretanto, quando
as coisas parecem estar todas
contra você, e quando as
suas ideias parecerem distantes do grupo, reveja seus
pensamentos, com a ajuda
de Deus você saberá se está
certo ou precisa renová-los.
Mas diante de tudo isso,
não pense que mudar hoje
suas atitudes dentro da família, na igreja e seus pensamentos farão de você uma
pessoa melhor eternamente,
busque uma constante mudança. Sempre tendo em
mente o texto de Filipenses
3.14: “Prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana
vocação de Deus em Cristo
Jesus”. (AP)
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bilhete de sorocaba
Julio Oliveira Sanches

H

á pessoas e instituições que recebem
de Deus proteção
especial. É o que
deduzimos ao examinar alguns textos bíblicos. Deus
deixa claro que seu zelo e
proteção sempre se fazem
presentes em tais vidas. Deus
não faz acepção de pessoas.
Seu amor é oferecido a todos
indistintamente. Persiste o
desafio para que seus filhos
materializem o amor divino
em ações práticas.
A declaração divina é clara
ao desafiar seu povo a amar o
estrangeiro: “Amarás o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito” (Deut.
10.19). Esse amor se materializava em pequenos gestos. Na
época da colheita pequenas
porções eram deixadas para
serem colhidas pelo estrangeiro, os órfãos e as viúvas
(Deut. 24.19-22). Alguns israelitas deixavam além do que
caia das mãos dos segadores.
Assim procedeu Boaz com a
viúva Rute, 2.15-16. A força
do amor vai além da exigência
da Lei. A estrangeira entrou na
genealogia de Jesus, graças às
pequenas espigas que eram
deixadas pelos segadores.
A viúva e o órfão recebem

Proteção especial
de Deus carinho todo especial.
O vazio da viuvez e a tristeza da orfandade não passam
despercebidos aos olhos do
Senhor. Ao seu povo Deus
deu Leis específicas sobre o
cuidado que deveria ter com
as viúvas e órfãos. Caso fossem afligidos e clamassem ao
Senhor por justiça, Deus promete ouvir o clamor e castigar
com dureza os transgressores
e opressores. O Senhor diz
que sua ira se acenderia e os
transgressores seriam mortos
à espada (Êx. 22.22-24). Há
razão no salmista ao dizer
que Deus é juiz dos órfãos
e viúvas e julga suas causas
com justiça (Sal. 68.5). Como
Pai dos órfãos vigia sobre seus
filhos com amor. A oferta que
chamou a atenção de Jesus
não foi a dos religiosos e ricos, mas da viúva pobre (Mar.
12.42-43). Ainda hoje boa
parte do sustento das Igrejas e
do ministério vem das viúvas.
A maioria, pobre, que com ínfima aposentadoria permanece
fiel em devolver seus dízimos
ao Senhor. Esta a razão porque
não funcionam as “profecias”
dos ricos soberbos: “A Igreja
fechará as portas sem o meu
dízimo”. Esquecem, que os
pequenos dízimos das viúvas

pobres são multiplicados e
abençoados. Sempre haverá
azeite para mais uma botija
quando as mãos das viúvas,
obedientes à voz do Senhor,
cumprem as ordens recebidas. A sociedade esqueceu
esta verdade e algumas Igrejas
também.
O pobre recebe cuidado
especial. O Senhor defende
a sua causa e julga aqueles
que se utilizam da pobreza
para explorar o semelhante.
A recomendação divina diz
que o dinheiro emprestado ao
pobre não poderia ser objeto
de usura. O penhor deveria ser
devolvido antes do pôr do sol
(Êx. 22.25-27). Em sua misericórdia Deus ouve o clamor do
pobre contra aqueles que o exploram. Discordando de todo
processo político atual, que se
propõe erradicar a pobreza do
planeta, a Bíblica afirma que
sempre haverá pobres sobre
a Terra (Deut. 15.11). Jesus
repete esta verdade ao ladrão
e avarento Judas (João 12.8).
Judas desconhecia as verdades
bíblicas. Além de ser pobre em
todos os sentidos era miserável
aos olhos do Senhor. Os salvos
ricos, dos nossos dias, não
têm levado a sério as recomendações bíblicas de como

ajudar ao irmão pobre em suas
carências. Templos suntuosos,
em confronto com Igrejas paupérrimas do interior, testificam
que nem mesmo no meio dos
salvos, há misericórdia para
com o irmão pobre. Todas as
perdas e desgraças da atualidade não seriam a aplicação
da justiça Divina em defesa
do pobre?
E a Igreja? Esta tem proteção
especialíssima. Merece declaração especial de posse e amor
feita por Jesus. Ao instituí-la,
Jesus afirma que a Igreja é sua
propriedade peculiar. “Minha Igreja” (Mat. 16.18), diz
Jesus. O Mestre não delegou
aos homens, mesmo aos salvos, qualquer possibilidade de
transferência de posse. Erra os
que pensam e agem como se a
Igreja fosse objeto de negociação, domínio ou uso indevido.
A Igreja continua pertencendo
a Cristo. Igreja composta de
salvos verdadeiros. Jesus não
estava pensando em rol de
membros, templos suntuosos,
líder famoso e autoritário. Tão
intenso é o amor de Cristo pela
Igreja, que Paulo vai buscar
nesse amor o desafio para que
os esposos amem suas esposas
com idêntico fervor (Ef. 5.25).
Eis a razão do julgamento divi-

no, já nesta vida, para aqueles
que denigrem e prejudicam
a Igreja em seu existir diário.
O alvo de Cristo é apresentar
a Igreja a Si mesmo gloriosa,
sem mácula, sem rugas, santa
e irrepreensível (Ef. 5.27).
Não há atitude mais louca
que um salvo pode realizar do
que opôr-se à Igreja. Provocar
divisão no corpo de Cristo.
Os que tentam dividir a Igreja
e conseguem manchá-la com
péssimo testemunho, geram
proselitismo; oferecem lugar
ao maligno para seu projeto
de prevalecer contra a Igreja.
Tratar a Igreja como objeto de
tendência satânica resulta em
atrair sobre si a mão do Senhor
da Igreja. Não se brinca com a
Igreja. Ela é a noiva de Cristo.
A figura diz tudo.
O Deus que cuida da viúva,
do órfão, trata com especial
carinho o estrangeiro e o pobre não tem por inocentes os
que prejudicam sua Igreja.
Cristo não admite que alguém
denigra a beleza de sua noiva.
Cuidado. A proteção especial
não foi retirada e jamais o será.
Mesmo que Satanás continue
tentando a destruição da Igreja
do Senhor, esta continuará
triunfante.
www.pastorjuliosanches.org
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“O que fazes aqui?”

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

E

sta é uma pergunta
que, até hoje, é feita
às pessoas, quando são
vistas em lugar de difícil acesso. Foi essa pergunta
que Deus fez a Elias que,
cheio de medo, correu para
uma gruta e depois para o
deserto. Leia I Reis 19.1-18 e
você terá uma surpresa sem
limite.
O homem que desafiou os
400 profetas de Baal e depois
os matou à espada agora foge
de uma leviana mulher. Elias,
que sempre recorreu a Deus,
agora se esquece dEle. Deus
podia, através do profeta Elias,
vencer a fúria de Jezabel. Mas
Elias preferiu o caminho dos
medrosos e, com seu moço,
se escondeu numa tenda.
Hoje, quantos servos de Deus
estão procurando uma tenda
para se esconder, ao invés
de buscar refúgio no Senhor.
“Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, à sombra
do onipotente descansará”
(Sal. 91.1). Mas Elias estava
escondido numa tenda, com
medo. Elias queria se distanciar do perigo ameaçador de
Jezabel e deixou seu moço e
caminhou pelo deserto a fora.
Cansado, deitou-se, esperando a morte – aí, um anjo do
Senhor despertou Elias e mandou que ele se alimentasse e,

pela segunda vez, o anjo lhe
trouxe alimento, preparando
fisicamente o profeta para
uma longa caminhada.
Deus estava atento. Acompanhava Elias por onde ele
passava. Em minhas correspondências, termino-as dizendo:
“Nossas orações seguirão seus
passos”. Foi o que aconteceu
com Elias. Deus não tirava seus
olhos do profeta fujão e desanimado. Foi lá, dentro da caverna, que Deus fez a pergunta:
“Que fazes aqui Elias?” (v.9
final). Elias apresentou muitas
desculpas, sem o menor fundamento para Deus. Porém, Deus
diz: “Vem para fora” (v.11a).
Deus não realiza Sua obra com
homens dentro de toca. Deus
não é Deus de medrosos, por
isso disse a Elias: “Vem para
fora”. Mostra-te!
Se procurarmos fazer um paralelo entre Moisés e Elias, nos
impressionamos com tamanha
semelhança. No versículo 8 temos uma referência: “O monte
de Deus” – De Berseba, Elias
caminhou mais de 300 km até
o monte de Deus. Foram 40
dias e 40 noites de caminhada.
Confira Ezequiel 4.6: “Quando tivermos cumprido estes,
tornar-te-às a deitar sobre o teu
lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá quarenta
dias; um dia te dei para cada
ano”. Foi assim com Moisés:
40 anos no deserto. O monte
de Deus é o mesmo monte de
Sinai, que tomou este nome

depois do encontro de Moisés
com Deus. Moisés fundou a
teocracia e Elias a restaurou.
Moisés e Elias tiveram um
encontro especial com Deus
no mesmo monte. Moisés, na
qualidade do maior legislador.
Elias, na posição de fundador
do movimento profético. A
única diferença foi a manifestação de Deus.
Com Moisés, Deus pousou
com o seu carro de fogo no
monte Sinai, e com Elias? Vamos ler os versículos 11 e 12:
“Disse Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor.
Eis que passava o Senhor; e
um grande e forte vento fendia o monte e despedaçava
as penhas diante do Senhor,
porém o Senhor não estava
no vento; depois do vento,
um terremoto, mas o Senhor
não estava no terremoto; depois do terremoto, um fogo,
mas o Senhor não estava no
fogo; depois do fogo, um cicio tranquilo e suave”. A voz
do Senhor foi suave, calma
e tranquila. Deus é Deus de
paz, um Deus de amor. Descansa nesta fragrância da paz
e do amor de Deus.
Deus convida você a uma
reflexão espiritual. Medo?
Não é o esconderijo seguro
para o crente. Deus está atento ao seu andar e Ele pode
fazer esta pergunta: “o que
fazes aqui?”, este não é o seu
lugar: “Vem para fora” e caminha até a presença do Senhor.

GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

A bondade ajuda
o bondoso

O

autor do livro de
Provérbios, depois de uma série de conselhos
sobre manter uma boa dieta
emocional, faz a seguinte
declaração: “Quem age com
bondade faz bem a si mesmo. Quem pratica a maldade
acaba se prejudicando” (Provérbios 11.17).
A Bíblia não é um livro de
autoajuda. No seu realismo
espiritual, sua lógica é muito
simples. Fomos criados por
Deus. Nossa estrutura, portanto, foi feita para funcionar
adequadamente somente no
caso de vivermos de acordo
com as especificações do
Criador. Ora, a mesma Bíblia

nos revela que “o Senhor
é bom e a Sua misericórdia dura para sempre”. Agir
“com bondade”, então, é
viver coerentemente com as
leis do Criador.
Sabendo que nossa natureza humana não consegue
viver com bondade, o Senhor
nos enviou Jesus. Através
Dele, ficamos sabendo que
“Deus é amor”. E ficamos
sabendo, também, que aceitando o amor de Deus, através de Jesus, o Cristo, Ele
nos ajuda a viver como o
Mestre. É o Cristo em nós
que nos capacita a “agir com
bondade”. Logo, aquele que
vive “em Cristo”, “faz bem a
si mesmo”.

de Cristo e do seu Espírito. Aí
está? O que torna um lugar
santo? A nossa presença? O
que está tornando um pedacinho da Cracolândia em São
Paulo, um lugar santo? Umas
duas horas ouvindo os, outrora
escravos da droga, contarem a
vida que tiveram, por que chegaram onde chegaram, e o que
agora desejam, é uma experiência de grande aprendizado
cristão. Eles me dizem: Pastor,
Deus fez uma grande obra na
minha vida, tirando-me das
drogas. Devo a Deus e a este
povo, grande gratidão! Daí
digo: E eu? Converti-me aos
15 anos! E os que nasceram
num lar evangélico autêntico?
Deus não fez uma obra maior

ainda? Pergunto. A resposta: É
mesmo!
Mas, há algo ainda a ser
dito. Quando ouço suas histórias, quanto amor me brota no
coração! Contemplo aquelas
fisionomias sofridas, fruto do
abandono, fome, maus tratos,
fugas dos lares, penso: Que
gratidão demonstro ao meu
Deus, por não ter sofrido nada
disso? Amado leitor: Abandone o partido do fico, torne-se
adepto do partido do Ide. Você
voltará para a igreja, cheio de
companheiros que querem
nela serem preparados, para
voltarem, trazendo outros. É
para isso que existe igreja. Ela
é uma academia preparatória
para o Ide.

Os batistas e o fico
pós-modernos, somos adeptos
Manoel de Jesus The
Pastor e colaborador de OJB do príncipe, que depois veio a
ser Dom Pedro I, que depois
o dia 9 de janeiro veio a ser coroado o primeiro
de 1822, Dom Pe- imperador do Brasil. Nenhum
dro de Alcântara, de nós, batistas, chegou a Imrecebeu intimação perador, mas, adotamos sua
da corte portuguesa, que retor- postura. Fico. Fico na igreja
nasse a Portugal. Ele era her- cantando, aprendendo, ensideiro do trono português com nando, administrando, lideo título de “Dom Pedro IV”. O rando, e botando em cima.
Brasil era colônia de Portugal, Tudo dentro da Igreja. Somos
e o lugar de um príncipe, é ao do partido radical. Fico fazenlado do trono, então foi inti- do, e fazendo, tudo dentro da
mado pela corte portuguesa. igreja. Enquanto os islamitas
No Brasil havia um grupo de se ajoelham no meio da rua, e
líderes, que eram chamados adoram Alá, sem nenhuma cede “radicais liberais”, pois era rimônia, ou constrangimento,
radicalmente contra o Brasil nós jamais saímos para adorar
continuar colônia de Portugal. nosso Deus, nas gloriosas tareEsse pessoal queria um Brasil fas como, ouvir, auxiliar, ensilivre, e angariou 8.000 assina- nar, orar, consolar, assistir nas
turas cobrando do príncipe sua necessidades materiais, visitar
permanência no Brasil. Orgu- os doentes, o nosso próximo
lhoso, cheio de si, o príncipe que está esperando lá fora para
declarou: “Se é para o bem ser achado, ouvido e atendido,
geral da nação, e de todos, e, por fim, salvo.
De onde veio essa maneira
diga ao povo que fico”. Acho
que os batistas são adeptos de ver a vida cristã. Em meadesse grupo radical. Vamos ao dos de 1930, houve uma grave
crise econômica nos USA. As
argumento.
Quando Jesus subiu aos igrejas exageraram na assiscéus, ele disse aos seus dis- tência aos pobres. Algumas
cípulos; “Ide, ensinai todas igrejas ficaram confusas, pois,
as nações...”. Nós os batistas em algumas das cidades a crise

N

bateu fraco, e elas começaram
a achar-se inferiores às outras.
Aí veio o teólogo e filósofo
Conner, do sul dos USA, e publicou uma obra que defendia
a tese de que a função da igreja era a adoração. Os batistas
gostaram. Daquele tempo em
diante, tudo visava adoração.
Os templos tinham que ter
uma arquitetura que glorificasse a Deus. Milhões eram
gastos em suntuosos templos.
Os bancos passaram a liberar
fortunas às igrejas, como empréstimo, pois cada uma delas
queria chamar atenção que, a
adoração, lhes era o objetivo
final. Os batistas brasileiros entraram de corpo e alma a essa
cultura. Os templos passaram
a ser objeto de verdadeira adoração. O objeto ganha vida. É
elevado ao nível do humano.
Esse órgão é separado para
Deus, diziam. E ele recebia
uma oração de consagração.
Faço uma sugestão: Coloquemos centenas de cristãos
para uma celebração com hinos de louvor, oração e pregação da Palavra de Deus, numa
discoteca. Quem tornará o
lugar, agora, santo? A presença de pessoas que são cheias
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Orientação da abibet às instituições filiadas
e Seminários Teológicos Batistas no Brasil

C

umprindo o seu
papel de orientar
as instituições filiadas, a ABIBET,
em seu dever de zelar pelo
bom nome batista e pelas
instituições, vem orientar
aos Seminários e Faculdades
Batistas a que se atenham
cuidadosamente à legislação
em vigor para que ninguém
venha a ser prejudicado por
andar desavisadamente à
margem do que a lei preconiza. Embora estatutariamente
não seja função da ABIBET
fiscalizar ou ter ingerência
sobre as suas filiadas, nem
mesmo normatizar o seu
funcionamento, a ABIBET,
em seus Congressos, Conferências, encontros, por meio
de correspondências e por
outros meios, tem orientado e alertado a todas elas a
cumprirem as determinações
legais em todas as instâncias.
Enfatizamos uma vez mais
para que as instituições procurem a legalização junto
ao MEC para seus cursos de
Teologia. Se não o fizerem,
não devem usar a nomenclatura oficial do país destinada
a cursos oficializados, tais
como Faculdade, bacharelado em Teologia, Especialização, Mestrado, Doutorado,
etc., para não correrem o

risco de processos judiciais.
Orientamos também que as
parcerias com instituições
credenciadas só devem ser
firmadas com o devido respaldo da lei. Parcerias para
a oferta da integralização de
créditos (validação de diplomas de cursos livres), por
exemplo, só devem ser firmadas com instituições que
possam oferecer ensino fora
de sua sede, tais como Universidades e instituições com
credenciamento a distância
e que a sua instituição seja
um polo credenciado pelo
MEC. Quaisquer outros tipos
de parcerias não são acolhidas pela lei, conforme Nota
Técnica nº 546/2010-CGLNES/GAB/SESu/MEC e estão sujeitas a anulação dos
diplomas expedidos, sem
prejuízo de ações judiciais
civis e criminais. Antes de
efetivar qualquer parceria a
instituição deve consultar o
diretor-executivo da ABIBET.
Enfatizamos ainda que
coloquem em seus sites e
publicidades sempre informações precisas, nunca informações que induzam a
incorreta compreensão de
seus cursos e ofertas de ensino. Outrossim, as instituições
filiadas que utilizarem o logo
da ABIBET apenas coloquem

a expressão “Filiada a” acima
do logo e nunca a expressão
“Credenciada ...” ou “Reconhecida ...”, pois estes
são atos restritos ao Poder
Público.
A ABIBET tem buscado indicar às instituições que não
possuem condições de oficializarem seus cursos os caminhos a seguir, especialmente
em sua Conferência realizada em Brasília em 2010.
Um destes caminhos seria
a transformação das instituições nesta situação em polo
de outra instituição batista
que seja credenciada para
cursos a distância. Desta forma, o seminário continuaria
com seu curso de formação
específica ao mesmo tempo
em que teria um curso de
teologia reconhecido, sendo
polo de outra. A própria ABIBET pode fornecer os nomes
das instituições credenciadas
para ensino a distância.
Orientamos ainda às instituições filiadas ou não que
mantenham seus professores
e funcionários registrados
com Carteira de Trabalho
assinada conforme a Consolidação das Leis do Trabalho,
mantendo em dia seus compromissos tributários, previdenciários, sociais, sindicais,
etc. Esclarecemos ainda que

“voluntário” seria apenas o
religioso que presta serviços
pastorais ou religiosos, desde
que não esteja envolvido
com o magistério teológico.
Qualquer pastor que exerça
a função de professor ou
mesmo capelão dentro do
seminário deve ter a Carteira
de Trabalho assinada conforme preconiza a lei. E isso
independe se a instituição
esteja ou não credenciada
pelo MEC. Por outro lado,
se o seminário não deseja o
seu credenciamento junto ao
MEC, deve, mesmo assim, ser
uma empresa registrada nos
órgãos públicos, tendo seu
CNPJ, inscrição e licença de
funcionamento na Prefeitura
local e cumprir os demais
requisitos legais, mantendo
em dia a escrituração de seus
livros fiscais e contábeis.
Lembrando que a ABIBET
não responde solidariamente pelas instituições filiadas,
nem elas pela ABIBET, destacamos que o descumprimento da legislação em vigor em
qualquer área das instituições
é de inteira responsabilidade delas mesmas e de sua
mantenedora, ainda mais
que a própria ABIBET, conforme acima descrito, tem
orientado suas filiadas ao
estrito cumprimento das leis

do país, sejam trabalhistas,
fiscais, para-fiscais, também
do âmbito da legislação educacional e toda e qualquer
exigência legal a elas afetas.
Relembramos que, conforme
votado em janeiro de 2012
em Foz do Iguaçu, todas as
filiadas teriam dois anos para
se adaptarem às novas leis;
caso não o façam, correm o
risco de serem desligadas em
João Pessoa, na Assembleia
de 2014. Novas instituições
ingressantes somente serão
aceitas se estiverem dentro
dos padrões explicitados nessa comunicação.
Por não cumprir com qualquer legislação em vigor, a
instituição poderá ter problemas futuros e desgastes
espirituais, emocionais, financeiros e para o nome da
denominação batista, que poderiam ser evitados. É nesse
espírito de companheirismo,
de zelo para com a causa do
Mestre, e de experiência de
quem tem visto algumas instituições passarem por problemas jurídicos, é que se faz
necessária esta orientação.
Curitiba, 13 de dezembro
de 2012.
Pr. Dr. Jaziel Guerreiro
Martins
Presidente da ABIBET

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

/geograficaeditora

@geograficaed

www.geograficaeditora.com.br
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TeenBrasil NORTE impactou corações
Ronan Lima
Juventude Batista Brasileira

N

os dias 30 de
novembro, 01 e
02 de dezembro
aconteceu a terceira edição do TeenBrasil
NORTE, evento realizado
pela Juventude Batista Brasileira. Neste ano, Roraima
foi o estado que abraçou a
ideia e motivou seus adolescentes a participarem deste
lindo Congresso. Mais de
140 adolescentes representaram a nova geração nortista
deste Brasil, onde pode-se
contemplar a verdadeira alegria vinda do Senhor nessa
galera. O evento encerrou o
calendário de atividades da
instituição, que trabalhou o
tema “Família é Tudo” durante o ano de 2012. A UBAER
(União Batista de Adolescentes do Estado de Roraima) e
JUBAAM (Juventude Batista
do Amazonas) se fizeram
presente com suas caravanas
e deixaram o Congresso mais
bonito para a glória de Deus.
O clima era de total vibração com tudo o que Deus já
tinha colocado no coração
da liderança da JBB. Logo
na chegada, adolescentes e
líderes presentes eram recepcionados com um espaço
de criatividade com materiais diversos que permitiam
qualquer pessoa a fazer arte
em camisas, latas, folhas,
com mensagens alusivas a
temática do evento. As manifestações artísticas enfeitaram
o local e os corações daqueles que são apaixonados
por esta geração. Durante a
programação, os adolescentes puderam adorar a Deus,

rir, brincar, conhecer novas
pessoas e estreitar seus laços
com o Pai. Os momentos de
celebração foram impactantes. Cada louvor somado com
a palavra do pastor Joversi
Ferreira Junior, da Comunidade Batista Videira, moviam
nosso coração a importância de deixar um legado de
geração em geração para
essa juventude. Os pequenos
grupos foram como pequenas
famílias para os adolescentes,
momentos que eles se sentiram a vontade para compartilhar das alegrias e tristezas
familiares e perceberem que,
apesar das dificuldades, família é tudo. O grupo de entretenimento do Rio de Janeiro,
Locomotions, conduziu os
momentos de descontração
com a galera. Brincadeiras,
atividades lúdicas e a festa
do Circo animaram a todos.
A cultura nortista é encantadora e abrilhantou o TeenBrasil. Ver os adolescentes
se hospedando em barracas
e redes, se divertindo no igarapé, tratando tudo com simplicidade e valor foi algo que
mexeu com o staff. É muito
bom perceber que o Senhor
nos escolheu para este tempo
de conhecer melhor a nossa
nação e ver o quanto somos
ricos em diversidade na adoração a Ele. O Brasil precisa
abrir os olhos para o que tem
de melhor em cada canto do
nosso território e a JBB está
neste caminho, crendo que
Deus ainda tem muito mais
para atuar em nós.
Encerramos com muita alegria o ano de 2012 falando
sobre família e na próxima
semana de janeiro, já será
iniciada a temporada Teen-

Depoimentos:
“Eu cheguei no Teen com a intenção maior de me
divertir, mas durante a palavra, Deus me deu “umas
palmadas” como o pastor Joversi disse na pregação. Ele
me mostrou o verdadeiro motivo de estar lá, depois de
todas as pregações Deus fez eu percebe que eu tinha
que viver mais em Cristo, e agora tenho me esforçado
todos os dias a fazer minha devocional, o que eu tenho
muita dificuldade. Mas agora sei que estou no caminho
certo, caminhando ao lado de Jesus, e agora mais do
que nunca Deus tem sido o centro de tudo para mim.”
Kayque Saldivar, Boa Vista, RR
“TeenBrasil Norte pra mim foi uma das melhores coisas
que aconteceu nesse ano. Foi um tema muito forte ‘’Família’’, um tema que mexeu não só comigo, mas com
muitos adolescentes. Conheci novas pessoas, e o melhor
de tudo louvamos a Deus com todo o corpo, com todo
o corpo mesmo! Ficamos em comunhão, enfim, TB
2012 foi marcante demais! Agradeço muito a Deus pela
vida de cada um que ajudou de alguma forma para o
Teen acontecer. De experiência levei muita coisa, pude
compartilhar meus problemas com uma pessoa, pude
chorar e pude ver que não estou só. Agradeço muito,
mas muito mesmo por Deus ter colocado aqueles líderes
maravilhosos na Juba. Amo todos, será inesquecível o
TeenBrasil Norte 2012.”
Nivea Costa, Manaus, AM

Brasil 2013, no Sudeste, tratando do tema “Corajosos”.
Neste ano vamos valorizar
a nova geração e a centralidade de Deus na vida de

jovens e adolescentes do
século XXI. Nosso desejo é
que você abra as portas do
seu coração para que o Rei
da Glória entre em sua vida

e faça o movimento necessário. Através da habitação
de Deus em nós, um Brasil
jovem e cristão será visto de
geração em geração.
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Trabalho com surdos em Marituba
apresenta crescimento e desafios
Redação Missões Nacionais

D

eus tem dado
crescimento ao
trabalho realizado
pelos missionários
surdos, Everson e Keyla Correa, em Marituba (PA). Recentemente, mais quatro pessoas
foram batizadas e os obreiros
estão gratos ao Senhor porque
o evangelho está chegando
aos surdos.
T a m bé m ouv i ntes têm
participado dos cultos da
Missão Batista em Libras
de Marituba, que agora tem
o desafio de encontrar um
local maior para suas atividades em função do grande
número de membros e participantes dos cultos. Com os
últimos batismos, a missão
conta com o total de 11 surdos batizados.
Este trabalho surgiu da
visão dos missionários Luis
Gonzaga e Auridéia Ferreira,
do Tabernáculo Batista de

O

Missionários com os batizandos

Marituba, visando alcançar
os cerca de 2.500 surdos
existentes na cidade. De
acordo com a coordenadora
do Ministério com Surdos

de Missões Nacionais, Marília Moraes Manhães, a importância do projeto se dá
pela necessidade do resgate
do surdo, como ser valo-

rizado por Deus e atuante
na sociedade em que vive,
sendo agente transformador
de outros surdos e de suas
famílias. “O projeto tem tra-

zido à comunidade surda
uma nova visão de que os
surdos podem ser atuantes
na igreja e na sociedade em
geral. Mas os desafios são
grandes desde a orientação
à família e à comunidade em
geral sobre a importância do
aprendizado de libras para
que os surdos tenham direito
de comunicação e socialização”, disse ela.
Marília ainda falou que
entre as ações para alcançar
os surdos está o plano de, no
mês de setembro – quando é
celebrado o Dia Nacional dos
Surdos, realizar uma grande
mobilização evangelística
e um clamor pela salvação
dos mais de 9,8 milhões de
surdos existentes no Brasil.
Interceda pelos projetos que
estão sendo traçados, pelos
missionários surdos e ouvintes que trabalham com surdos e para que mais obreiros
sejam levantados para este
ministério.

Multiplicação no sertão

trabalho do missionário Marcolino Pontes, no Rio
Grande do Norte, tem se destacado como
exemplo de multiplicação
com cada vez mais igrejas
plantadas e novos templos
construídos. A obra tem
transformado vidas em cidades potiguares como Passa e
Fica, Santo Antônio, Lagoa
d’Anta, Serrinha, Brejinho e
Espírito Santo, certamente,
com a possibilidade de continuar se espalhando, alcançando outros municípios.
Os frutos têm abandonado
a idolatria e se firmado em
Cristo, como é o caso de uma
irmã, conhecida por todos
como “Dona Izabel”, na cidade de Espírito Santo. Ela era
rezadeira, mas acabou entregando o coração a Jesus. A

igreja plantada na cidade, há
apenas 1 ano, está resgatando não apenas adultos, mas
já reúne também um grupo
formado por 25 crianças,
que estão sendo instruídas
de acordo com os preceitos
bíblicos. Na rotina de evangelização da comunidade
local, estão visitas aos lares,
exibição do filme Jesus, entre
outras atividades que, aos
poucos, estão quebrantando
e modificando os corações.
O trabalho no sertão nordestino apresenta muitos desafios. Apesar de tudo, a Palavra está sendo pregada, encontrando morada em muitas
pessoas que veem o esforço
dos batistas para que sejam
alcançadas pelo amor e pela
paz. “Não existe um ‘plano
B’ para a salvação. Se não
evangelizarmos de verdade

Antigo bar onde agora é pregada a Palavra

e não amarmos essas pessoas
que estão à nossa volta, certamente, morrerão e irão para
as trevas, como diz a Bíblia”,
disse o pastor Marcolino. Por
isso, faz-se necessário multiplicar; quanto mais igrejas,
mais pessoas serão salvas.
Porque o pastor Marcolino
plantou uma igreja em Serrinha, um senhor – chamado
José Torres, de 70 anos de
idade, se converteu e compreendeu que sua casa, onde
funcionava um bar, deveria
ser transformada em uma
igreja. Cultos estão sendo
realizados no lar do irmão
José, onde não mais se oferece bebida alcoólica, mas sim
a Água da Vida. Lembrando das palavras do apóstolo
Paulo, o pastor Marcolino
declarou que onde abundou
o pecado, superabundou a

graça. É crendo nessa Palavra, que ele e tantos outros
missionários têm compartilhado o evangelho com vidas
que estão sendo libertas e
usadas pelo Senhor Jesus.
Para apoiar este ministério
que tem aumentado a quantidade de igrejas relevantes

em solo potiguar, escreva
para pambrasil@missoesnacionais.org.br ou faça contato
com a Central de Atendimento: Do Rio de Janeiro - (21)
2107-1818. Outras capitais
e regiões metropolitanas –
4007-1075. Demais localidades – 0800-707-1818.
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PMs de Guariba recebem
devocional Presente Diário

Oswaldo Rodrigo
Chiquitelli
Pastor da IB Betel em
Guariba, SP

N

o dia 13 de dezembro a Igreja
Batista Betel em
Guariba (SP) representada pelo seu pastor,
presenteou os policias militares do município com exemplares do livro devocional
Presente Diário. A entrega
faz parte da mobilização da
Igreja na Campanha de Oração pela Polícia Militar, realizada pela Associação dos
Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo,
que é mais conhecida como
PMs de Cristo, “52 dias de
oração e jejum pela polícia

e pela paz na cidade” de 25
de outubro a 15 de dezembro. A entrega foi feita aos
comandantes do 3° Pelotão
da Polícia Militar na cidade.
Oswaldo Chiquitelli, pastor
da Igreja conclui: “Sabemos
que uma função tão importante e difícil como a do soldado da Polícia Militar deve
ser lembrada sempre. Nossa
Igreja deseja valorizar a família Policial Militar com a distribuição deste devocional.
Oramos para que Deus
possa sempre abençoar, proteger e dirigir a cada integrante desta preciosa corporação
militar em nossa cidade”.
Assista o vídeo: http://youtu.be/QWQoE8FIP3U ou no
site www.batistabetelguariba.
Da esquerda para direita, 1° Sargento PM Ribas; Pr. Oswaldo; 2° Tenente PM Thiago Comandante do
com.br .
3º Pelotão da Polícia Militar Guariba, SP

PIB em Vacaria
festeja com batismos
Reinaldo Amorim
Pastor da PIB em Vacaria,
RS

A

Primeira Igreja Batista em Vacaria
(RS) é uma igreja
com 46 anos de caminhada cristã na cidade de
Vacaria, porém com apenas
25 anos de organização. Neste ano após um período de
2 anos sem pastor, a Igreja
recebeu como pastor titular o
pastor Reinaldo Amorim com
sua família, Sandra Amorim e
Gabriel Amorim de apenas 2
anos de idade. O pastor Reinaldo Amorim formado no
Seminário Teológico Batista
do Norte do Brasil no ano de

2011, e sua esposa formada
pelo Seminário de Educação
Cristã com sede em Recife
(PE) no ano de 2009, estão
neste tempo juntamente com
os irmãos da Igreja trabalhando para a expansão do
Reino de Deus na cidade de
Vacaria.
Durante esse pouco tempo
de trabalho tivemos a alegria
de batizar dois jovens no dia
02 de dezembro de 2012:
Charles Augusto Jordão de
Souza e Jorge Luiz Andrade.
O culto foi em clima de muita festa e alegria tanto por
parte dos batizandos como
por parte da família, amigos
e irmãos em Cristo que estavam presentes naquela noite.

Charles Augusto Jordão de Souza, à esquerda, e Jorge Luiz Andrade, à direita

NOTAS:
Ordenação e Consagração em Mambucaba

A

PIB em Mambucaba, em Angra dos Reis, com
alegria, realizou no dia 01 de dezembro de 2012
o Concílio de Ordenação e Consagração ao Ministério
Pastoral do Seminarista LUCAS AZEVEDO FERREIRA
que foi aprovado com louvor. Formaram o Concílio
oito pastores de igrejas co-irmãs.

Jubilação e Posse em Porto da Madama

A

conteceu no dia 22 de dezembro de 2012, no
templo da Igreja Batista em Porto da Madama, São
Gonçalo (RJ), a Jubilação do pastor Ageu de Oliveira
Pinto, depois de 53 anos ininterruptos de um abençoado Ministério, um evento histórico e único, nos
60 anos de existência da Igreja. Depois de Jubilado o
pastor Ageu ficará como pastor emérito da amada
Igreja. Em ato contínuo aconteceu a posse do novo
pastor, o pastor Francisco Batista Neto.

Convite
A Igreja Batista do Campo dos Afonsos
convida a todos para o culto de Ação de Graças
pelos 25 anos de ministério do seu Pastor

Joaquim José da Silva Jr.
Data: 30/01/2013

Horário: 19:30

Rua Frei Sampaio, 605 Marechal Hermes Rio de Janeiro/RJ
Tel. 3390- 4846
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Onde vocês estão?

E

m Gênesis 3, quando
Deus visita o jardim e
não encontra Adão e
Eva disponíveis para
bater um papo, Ele pergunta:
“Onde vocês estão?”. O Criador ainda faz essa pergunta
aos seus filhos no momento em que, por exemplo, a
segunda-feira chega. “Onde
você está, Débora? E você,
João? Tão animados depois
do culto, e tão carrancudos
na segunda-feira”. Glorificar
o nome de Deus com “tudo
o que fazemos” era simples,
mas, de repente, eis a segunda-feira.
Deus deseja que seu povo
habite em sua presença
TODO O TEMPO, mas tem
gente que guarda os dias de
ir à igreja para o fomento de
sua vida espiritual enquanto
os dias úteis são para trabalhar na vida real. Como o
trabalho é tantas vezes visto
como “não espiritual”, tenta-se compensar: é preciso ter
um ministério. Prossegue-se, pois, a procura desse
ministério eternamente: um
cargo, uma vaga no louvor...
Muito esforço é empenhado
em separar-se “ministério” de
“trabalho efetivo”, enquanto
há tanto com o que se envolver no mundo.

Encontro de parte da equipe de voluntários com a coordenação do Com.Vocação
para planejamento 2013

Deus criou, sustenta e está
redimindo um só mundo,
não dois. Você tem uma
vida, não duas. Deus quer
que todo cristão ande com
Ele enquanto trabalha em
seu chamado e que atue
em sua profissão com os
olhos em Deus. É viver coram Deo, como ensina Darrow Miller: “Toda a vida,
incluindo o trabalho, é para
ser vivida coram Deo, para
a glória do Senhor dos céus
e da Terra”.

Nenhum desses assuntos
passa perto de ser recente.
Já era, por exemplo, uma
preocupação de séculos
atrás, com Martinho Lutero, em 1520: “Os trabalhos
dos monges e padres não
diferem em nada aos olhos
de Deus do que faz o trabalhador braçal no campo
ou da mulher que cuida
das tarefas de sua casa, mas
todas as obras são medidas
perante Deus somente com
base na fé”.

Para quem vive de fé,
todo o conceito de trabalho foi transformado no de
adoração porque, quando vemos o cristianismo
conectado ao nosso trabalho, nossas habilidades
se tornam algo real em si
mesmas. Elas passam a ser
não apenas uma maneira de
chegar a algum lugar como
missionários, mas uma forma de ver o reino de Deus
chegar a lugares por meio
da nossa atividade.

Na verdade, é muito mais fácil levarmos nossos princípios
cristãos a todo um sistema de
vida do que ficarmos presos
à ideia de que ministério e
trabalho são coisas diferentes.
Ministério é a vida da gente.
E quando culto for a vida da
gente, a compaixão de Deus
não tocará apenas indivíduos,
mas leis, governo, educação,
saneamento. Nada está oculto
diante dEle. Quando Deus
perguntar: “Onde você está?”,
responda por inteiro, não
em partes. Viveremos toda
a nossa vida na presença de
Deus, sob Sua autoridade,
para a honra e a glória dEle. E
autoridade tem quem serve,
quem se doa. É fé.
Queremos continuar a falar
e a espalhar esse pensamento
sobre o sentido da vida e,
para isso, a galera está empenhada. Na última reunião da
equipe Com.Vocação JMM
Jovem, reafirmou-se esta
direção, trabalhando para
que, não só a juventude, mas
todo aquele que quiser ficar
próximo deste movimento
participe do agir de Deus. A
patente deste assunto é do Espírito Santo; é parte da pauta
de quem criou a vida. Nosso
protagonismo está apenas
em sermos obedientes, sinalizando o reino de Deus,
seguindo o vento do Espírito,
onde quer que Ele sopre. Pela
graça, pela fé.

Missionária testemunha
Evangelho em Burkina Fasso
Willy Rangel
Redação de Missões
Mundiais

C

ristiane de Jesus
Oliveira está em
Burkina Fasso para
testemunhar o
Evangelho de Cristo ao povo
daquele país, cujo nome
quer dizer “terra dos homens
íntegros”.
“Quando estamos firmes
no propósito de servir a
Deus e fazer Sua vontade, a
paz do Senhor invade nosso
coração e nos ajuda a seguir
em frente”, diz a missionária.
Recentemente, Cristiane
visitou a aldeia de Nana,
onde desenvolve trabalhos
de evangelização da comunidade local, da etnia marka.
Ali, ela tem visto o que Deus
tem feito no meio daquele
povo. “Organizamos uma
grande festa de Natal, du-

rante a qual tivemos cerca
de 60 batismos de irmãos de
três aldeias”, conta Cristiane.
A missionária Cristiane
participou também da Jornada das Mulheres da Igreja
Batista Wend Benedo, em
Uagadugu, onde desenvolve
seu ministério. Neste congresso, elas visitaram inclusive o presídio da capital
de Burkina Fasso e realizaram um culto de gratidão a
Deus por todas as bênçãos
de 2012.
Cristiane também pede
oração por Fátima (nome
fictício), que tem enfrentado
muitas lutas espirituais por
ter tomado uma decisão por
Cristo. “Um dia, eu estava
em casa e outra irmã da igreja trouxe essa senhora muçulmana para que eu orasse
por ela. Naquele momento,
compartilhei sobre o amor
de Deus, e ela decidiu se
entregar ao Senhor Jesus”,

Missionária Cristiane Oliveira (à esquerda) com irmãs de Burkina Fasso

relata a missionária. “Deus já
está operando em sua vida,
porém ela tem enfrentado
muitas lutas espirituais e
físicas. Ore para que Deus
a liberte e a cure totalmen-

te, para que permaneça firme na decisão que tomou”,
acrescenta.
Cristiane finaliza agradecendo as orações por
ela e seu ministério. “Que

2013 seja marcado por um
profundo agir do Senhor na
vida de cada um dos irmãos,
e que o amor de Deus a
cada dia inunde os seus
corações”.
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Haydée, um presente de Deus
Extraído do livro
“DAVID GOMES O
TRIUNFO DA FÉ”
Escrito por Anne Washburn
McWilliams
“Disse mais o senhor Deus:
Não é bom que o homem
esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea”
(Gênesis 2.18).
(...)

N

uma tarde de setembro, 1944,
uma moça séria,
de cabelos castanhos foi à Casa Publicadora Batista para entregar
alguns cartões. Tratava-se
de relatórios da gincana de
jovens batistas de Curitiba,
sua cidade natal. Como uma

borboleta de voo tranquilo,
pousou rapidamente, e rapidamente se foi, depois de
entregar, com serenidade,
os cartões a David.
“Essa jovem que acaba
de sair é Haydée Suman”,
disse um funcionário. “Ela é
estudante na Escola de Treinamento Batista. Dizem que
ela é consagrada e eficiente
– e eu acrescentaria: adorável! Você deveria casar-se
com ela”!
David achou a moça encantadora, mas não pensou mais nela. A época da
graduação estava-se aproximando e a sua tese não
estava concluída.
Como seu pai, ele, muitas vezes, falava demais.
Enfrentou um problema na

classe que quase lhe custou
a graduação.
Um acontecimento desagradável tinha ocorrido na
escola. O professor vacilara
ao ministrar matéria de sua
competência, e não gostou
da contestação do jovem
seminarista. Agora a vingança se projetava sobre
várias alegações. A tese foi
rejeitada. Desse modo, disserem-lhe que não poderia
graduar-se, a pesar de suas
ótimas notas.
Não sabendo o que fazer,
David orou a Deus, pedindo
a Sua orientação na escolha
de um texto bíblico que
significasse realmente a Sua
mensagem para o momento.
Ao ler no capítulo 13 do
Evangelho de João o texto

que fala de Jesus, lavando
os pés dos discípulos, veio-lhe a reflexão: talvez isto
queira dizer que devo ser
menos crítico me tornar-me mais humilde. Assim,
com humildade, decidiu
reescrever a tese nos moldes
desejados pelo professor.
Trabalhou a noite toda nas
alterações necessárias.
“Você fez tudo de novo”?
Perguntou o professor assombrado. Dessa vez aceitou a tese, e David foi indicado como orador da turma.
Na época da graduação, era
tradicional que o seminário e a Escola de Obreiros
preparassem em conjunto
uma festa de despedida, ou
da saudade. Essa festa de
despedida, realizada ao ar
livre em 27 de novembro
de 1944, tornou-se um dos
acontecimentos mais importantes da vida de David.
Três jovens em sua classe
e ele ficaram de pé em frente à capela do Seminário,
falando sobre o encontro de
uma moça para casar. Um
deles mostrou um retrato
de Haydée Suman e disse
que planejava conquistá-la.
Os outros dois concordaram
que era excelente moça,
digna de ser cortejada, verdadeiramente talentosa e de
grande distinção.
Quando a fila se formou
para uma merenda na praça,
revestida de pedrinhas, no
“L” formado pelos edifícios
do seminário, David viu
a esbelta Haydée na fila e
deu-se conta de como, na
verdade, ela era encantadora. Encaminhou-se para
ficar ao lado dela, inclinou-se e sussurrou: “Quer casar
comigo”?
“Não”, respondeu ela.
Havia determinação em
seus expressivos olhos castanhos. Ela olhou para ele.
“Não estou pensando em
casamento. Tenho planos
de ser missionária no interior do Brasil”. Sua bela voz
gutural era agradável, pensou ele, e seu cabelo tem
um ligeiro tom castanho-avermelhado.
Alguém estava tocando
uma canção de amor num
bandolim, e David não podia aceitar o “não” como
resposta definitiva. Quando
Haydée estava pronta para
partir, caminhou com ela ao
longo da calçada de mosai-

co até a parada de ônibus,
e, apesar do barulho do
tráfego, disse-lhe: “Ficarei
esperando para ouvi-la dizer
sim”.
Haydée Suman foi criada no Paraná. Vinda deste estado do Brasil, onde
alemães, italianos e outros
colonizadores europeus se
estabeleceram, ela possuía,
já nos seus dias de estudante, uma base educacional e
cultural que muitas pessoas
de outras partes do país não
tinham.
Seus avós viveram e morreram no sul da Itália. Sua
mãe, supostamente católica,
na verdade não praticava
nenhuma religião. Haydée,
até a idade de 13 anos, frequentou a Igreja Presbiteriana em Curitiba, com seu
pai e suas irmãs. Sentia-se,
contudo, como um barco
sem direção. Começou a
pensar, em dado momento,
que não tinha necessidade
de nenhuma igreja. Assim,
deixou completamente de
ir aos cultos.
Mais tarde, quando tinha
17 anos, compreendeu que
estava desperdiçando sua
vida, trabalhando contra
Deus. Matriculou-se numa
classe da Escola Dominical
da Igreja Batista, cuja professora era a Sra. Ben Oliver, a qual fora missionária
na Itália antes de transferir-se para o Brasil. Ouvindo
os ensinamentos da Sra.
Oliver e estudando a Bíblia,
Haydée compreendeu a necessidade de um Salvador.
Sua conversão mudou o
sentido de sua vida.
Sua mãe não aprovou seu
batismo realizado na Igreja Batista pelo pastor João
Emilio Henck. Em virtude
da atitude de sua mãe, saiu
de casa e mudou-se para o
Rio de Janeiro, para viver
com sua irmã, Carmem. Ali
ela se matriculou na Escola
Batista de Treinamento.
W.E. e Edith Allen, um casal de missionários da Escola de Treinamento ficaram
encantados quando Haydée
voluntariamente se prontificou a dedicar-se ao serviço
de missões, pois ela era uma
de suas alunas favoritas. É
ai que David apareceu e
estragou os planos do casal.
O pai de David, contudo,
encorajou-o a continuar namorando Haydée. “Aquela
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moça tem num rosto suave.
Ela será uma boa esposa”.
Depois da graduação, David foi convidado como co-pastor da Igreja Batista de
Tomás Coelho, onde Cowsert era pastor. Para sua ordenação ao ministério, em
1º de Dezembro de 1944,
trinta e um pastores e vários
diáconos estiveram presentes ao Concílio Examinador,
o maior desta natureza até
aquela data. Entre os homens estavam A.R. Crabtree, reitor do Seminário do
Sul do Brasil; W.C. Taylor,
teólogo; Reinaldo Purin,
professor de seminários e
Manoel Avelino de Souza.
Três semanas mais tarde,
no seu 25º aniversário, em
23 de dezembro de 1944,
viajou para Curitiba a fim de
saber de Haydée a resposta
final.
Depois de ouvir a pergunta, disse ela: “Naquela
noite da festa não dormi
absolutamente nada. Eu
fiquei perguntando ao Senhor: Pode ser? Eu tinha
dois problemas: minha mãe

dizia “não” ao meu desejo
de ser missionária, e o Dr.
Bratcher estava esperando
por mim, querendo saber
quando eu estaria pronta
a fim de ir para o campo.
Então você acrescentou outro problema. Casaria com
você? Bem, David, minha
resposta é sim”.
Naquele dia eles anunciaram o noivado. Sua mãe
estava feliz, mas o Dr. Bratcher ficou decepcionado.
Ao visitarem o casal W.E.
Allen em sua residência,
descobriram logo que não
estavam de completo acordo quanto ao casamento.
Edith Allen chegou a perguntar: “Vocês estão certos
de que esta decisão é correta”?
David interrompeu impetuosamente: “Ela fará mais
para missões como minha
esposa do que faria como
missionária”.
Nisso foi mais profeta do
que pensava. Como poderia ele saber que um dia
Haydée seria presidente da
Junta de Missões Mundiais

no Brasil, e que ela seria,
com ele, colaboradora num
programa de rádio de âmbito nacional e internacional,
e escreveria uma coluna
para O Jornal Batista? Que
ela seria líder das mulheres
batistas brasileiras, e, talvez,
o mais importante, criaria
seis filhos, todos dedicados
ao Senhor e a missões, no
Brasil e no estrangeiro? Ela
partilhava do seu anseio de
que “todo o mundo devia
ouvir o Evangelho”.
Antes do pedido de casamento, crentes em Curitiba, que tinham ouvido
David pregar, escreveram
a Haydée elogiando o seu
noivo. Ela lera os artigos
que ele escrevera, em Porto
Alegre, para O Jornal Batista. Depois do pedido de casamento, ela voltou a lê-los.
O enlace foi marcado para
o dia 11 de agosto de 1945,
aniversário de Haydée, na
Primeira Igreja Batista de
Curitiba. Ela pediu ao pastor
Henk, que a tinha batizado,
para celebrar a cerimônia.
Em julho, um grupo de

batistas estava em trânsito
no Rio para uma convenção em Vitória, 300 quilômetros para o nordeste do
Rio de Janeiro. Uma nova
missionária, Dorine Hawkins, achava-se entre os
passageiros que estavam
sentados juntos, em bancos
de madeira, no velho trem,
cuja locomotiva era movida
a lenha. As janelas estavam
abertas para que o ar penetrasse. O ar, porém, não
vinha sozinho; as cinzas
quentes que vinham também. No meio do barulho
ensurdecedor das rodas, David procurava falar a Dorine
em inglês, porque estava
ansioso por praticar o que
aprendera no colégio.
“Haydée e eu nos casaremos em agosto”, disse-lhe
ele. “Fomos aceitos como
alunos no Seminário do
Sudoeste do Texas”. Depois
acrescentou: “Eu quero que
você saiba que, depois da
minha salvação, considero
Haydée o maior presente
que Deus me deu”.
Do porto de Paranaguá,
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parte notável ferrovia, vencendo uma cadeia de montanhas, e dirigir-se para
Curitiba, grande e moderna
cidade. A ferrovia atravessou gargantas e correntezas
cheias de matações.
Do trem, o viajante pode
ver bambuais e bananais.
Numa extensão de léguas,
erguem-se pinheiros com
seus troncos delgados e
ramos que se estendem de
cada lado, paralelos ao solo.
Mas o cenário do mar até
Curitiba não é mais belo
do que foi a solenidade da
Primeira Igreja Batista de
Curitiba, no casamento de
Haydée.
Membros da igreja tinham
reunido 240 dúzias de lírios
brancos aveludados, denominados copos-de-leite.
Com os lírios decoraram
o santuário. Haydée usava
longo vestido branco e levava um buquê num lindo
arranjo feito por sua irmã
Ângela. Perante a beleza
dos lírios e perante Deus,
ela e David fizeram seus votos solenes de perene amor.

Sua discrição a tornou grande
Othon Ávila Amaral
Conselho Editorial de OJB

D

. Haydée nos
deixou. Talvez
não saibamos
avaliar o quanto
ela representou para a família, para a Igreja, para a
Denominação, para as instituições, para as pessoas,
para os vizinhos, para os
transeuntes, enquanto esteve entre nós. Sua discrição
fez dela a presença que sobressaia. Sentada via, ouvia
e concluía. Nada de gestos.
Dessa forma viveu o tempo
suficiente para que os seus
e os outros haurissem de
sua sabedoria.

A discrição que a tornou
grande era retratada no semblante meigo e amável. Seu
rosto não exibia diferença.
Era o semblante da igualdade. Nem para mais nem para
menos. Ela atraía a todos por
ser igual.
D. Haydée, a mulher que
foi grande, foi também discreta. Em maio de 1949 surgiu a Escola Bíblica do Ar.
Ao lado de seu fundador,
pastor David Gomes, foi
também fundadora. Um programa radiofônico discreto
que ganhou milhares de almas para Jesus na radiofonia
brasileira. Talvez o mais aureolado com tantas decisões.
Um sonho: construir o Edi-

fício da Fé, no centro do Rio
de Janeiro, e organizar a
Igreja Batista da Esperança,
para agregar crentes dispersos que residiam ou transitavam pelas ruas do centro
do Rio de Janeiro. E também
abrigar a EBAR, Escola Bíblica do Ar.
Outro sonho: o Acampamento Batista Monte Moriá.
Foi e tem sido uma instituição acolhedora que sem o
luxo exagerado recepciona
discreta e amavelmente os
seus hóspedes e visitantes.
Um sonho de David Gomes
estimulado por D. Haydée
Suman Gomes.
Nas instituições a presença
de D. Haydée foi discre-

O tamanho de uma mãe
(Em homenagem a Haydée
Suman Gomes, 1922/1912)

Israel Belo de Azevedo
“Foi-se uma grande mãe”.
Diz uma filha.
Uma mãe não é grande
pelo número de filhos que
tem, mas pelo modo como os
educa, com poucas ou muitas
palavras.
Uma mãe não é grande pelos recursos (intelectuais ou
financeiros) que dispõe, mas
pelo modo como distribui
tudo o que tem.

Uma mãe não é grande
pela extensão dos anos que
vive, mas pela intensidade
com que ama seus filhos.
Uma mãe não é grande
pela força do amor que demonstra pelo(s) que trouxe ao
mundo, mas pelo amor que
ensina seu(s) filho(s) a nutrir
pelo pai deles.
O tamanho de uma mãe
se mede também pelo tempo que passa de joelhos
(em oração) pelos seus fi-

lhos, os doentes e os saudáveis, os “certinhos” e os
problemáticos, os amorosos
e os secos.
O valor de uma mãe se
v ê a i nda no pr a z e r que
sente quando seu(s) filho(s)
cresce(m) enquanto ela mesma diminui.
Os filhos percebem a
verdadeira estatura de sua
mãe quando o nome dela
ganha um sobrenome:
“Saudade”.

tíssima e ao mesmo tempo
acentuada. Foi membro da
Junta de Missões Estrangeiras. O pastor Reis Pereira foi
presidente de 1970 a 1974 e
de 1977 a 1982. D. Haydée,
com sua discrição, interpôs
entre os dois períodos de
Reis Pereira e foi seu presidente em 1975 e 1976. Pela
primeira vez uma senhora
assumia a presidência de
uma instituição da Convenção Batista Brasileira. Depois
dela, a professora Edelweiss
Falcão de Oliveira, presidiu
a Junta de Missões Nacionais, em 2005.
D. Haydée foi também,
com sua singela aparência, a
mulher que observada pelo

seu próximo, teve a oportunidade de levá-lo a conjecturar sobre sua humildade
e discrição, induzindo-o a
pensar na dignidade e nobreza espelhadas naquela figura
tão singular.
O casal Davi Gomes e
D. Haydée Suman Gomes
deixou uma família maravilhosa: Ana Maria, Priscila, Sophia, Esther Ruth,
Elizabeth e Marcos David.
Nasceu ela em 11 de agosto
de 1922 e faleceu em 6 de
dezembro de 2012 com 90
anos de idade. E o pastor
David Gomes nasceu no dia
23 de dezembro de 1919 e
faleceu no dia 6 de junho de
2003 com 84 anos de idade.
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O Jornal Batista no século XXI
Othon Ávila Amaral
Conselho Editorial de OJB

C

hegamos ao 112º
aniversário d’O
Jornal Batista.
Onze decênios e
dois anos. Só dois diretores
no Século XXI: Salovi Bernardo que começou no dia
9 de abril de 1995, último
decênio do Século XX, e
terminou em 24 de março
de 2003, já nos primeiros
anos do Século XXI e Sócrates de Oliveira Souza que
começou em 31 de março
de 2003 e chega aos dias
atuais.
Tinha o pastor Salovi Bernardo como seus colaboradores imediatos o pastor
Ezequias Santana, Diretor
Executivo e o jornalista Ebenézer Pereira Viana, como
Secretário de Redação, que
assumiram na mesma data
do pastor Salovi. Com o
afastamento de Ebenézer,
assumiu outro jornalista,
Luiz Paulo de Lira Moraes,
que ficou entre 31 de março de 1996 a 25 de maio
de 1997. Pela primeira vez
uma jornalista assume a Secretaria de Redação, Erondina Lopes, que ficou de 1º de
junho de 1997 a 4 de julho
de 1999.
O pastor Ezequias Santana deixou sua função de
Diretor Executivo no dia

21 de maio de 2000. Outro
nome apareceu no Expediente d’O Jornal Batista foi
o Diretor do Departamento
de Comunicação, DECOM,
o jornalista Josino Judson
Ribeiro de 3 de dezembro
de 2000 a 23 de dezembro
de 2001.
De 11 de julho de 1999 a
8 de março de 2009, quase
dez anos, assumiu como
Secretário de Redação do
jornal o jornalista Utahy Caetano Santos Filho. Sucedeu
a ele outro jornalista, Fábio
Aguiar Lisboa, balizando
suas atividades entre 15 de
março de 2009 a 7 de agosto de 2011.
Um veterano das lides
jornalísticas, Othon Ávila
Amaral, que já tinha atuado
como Secretário de Redação, auxiliar do pastor José
dos Reis Pereira, entre 19
de dezembro de 1971 até
11 de dezembro de 1988,
foi o jornalista que cobriu
o período de 14 de agosto
de 2011 a 29 de janeiro de
2012.
Outra jornalista, Arina
Paiva, assume a função de
Secretária de Redação no
dia 4 de fevereiro de 2012
e vem, praticamente só,
preparando as edições d’O
Jornal Batista. Tem escrito os editoriais, selecionado matéria, atuando como
copidesque, enfim, dando

conta da nobre missão que
lhe pesa sobre os ombros.
A equipe d’O Jornal Batista
conta ainda com a valiosa e
imprescindível cooperação
de Márcia de Castro, uma especialista
de O Jornal Batista
em várias áreas. Responsável pelas coleções d’O Jornal Batista já digitalizadas,
desde 1901 até 2011.
Responsável pela renovação de assinaturas. Responsável pela
publicidade inserida no
jornal. Afora outras responsabilidades como as
pertinentes a Associação
Denominada Evangélica
Batista do Rio de Janeiro.
Enfim, sob a liderança do pastor Sócrates de
Oliveira Souza, sucessor
de uma linhagem de notáveis, iniciada com W.
E. Entzminger o jornal alcança cerca 8000 igrejas e
congregações que recebem
semanalmente nosso hebdomadário. Não fora a cooperação dessa equipe não teria
ele condições humanas de
administrar, na atualidade,
tudo que as reformas denominacionais acarretaram
para o sucessor de outra
linhagem de notáveis: Lester
Bell, João Falcão Sobrinho,
Orivaldo Pimentel Lopes e
Salovi Bernardo.

Primeira edição de O Jornal
Batista em janeiro de 1901
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Teologia self-service

A

expressão inglesa
self-service significa ‘servir-se a si
mesmo’, geralmente num contexto de restaurante. Você tem o poder
de escolher o cardápio que
quiser. O que mais lhe apetece é isto que você escolhe.
A teologia do servir-se a si
mesmo é extremamente egocêntrica. Aliás, ela é antropocêntrica, isto é, o seu fundamento é o homem e seus
interesses pessoais. Nesta
teologia eu pago para me
servir e também ser servido.
O mais importante é fazer
a minha vontade, é o que
penso. Não tenho interesse
no que o outro precisa, mas
no que eu necessito. Esta é
a pratica de muitos membros de nossas igrejas. Vivemos um tempo de egoísmo
galopante. As pessoas não
aceitam determinadas mensagens. Desejam se servir
de mensagens que falam de

coisas ‘positivas’ e ‘prósperas’. A teologia self-service
tem um viés pragmático.
As pessoas são seletivas e
artificiais.
O princípio desta teologia
é que eu tenho o poder de
decidir o que é melhor para
mim. Não tenho interesse em
mensagens que condenam o
pecado e suas diversas formas. Esta teologia é volúvel.
A sua sustentação é comprometedora. Ela também é
eclética. Tem toda a chance
de ser mística. Ela desenvolve membros de Igreja
descomprometidos com a
mensagem da cruz, com o
evangelho de Jesus. Afasta as
pessoas e trabalha fortemente
o individualismo. Ela não
está interessada na pregação
do genuíno evangelho, mas
naquilo que mais funciona
para o prazer dos seus adeptos. Na teologia self-service,
o que me dá mais prazer em
degustar é aí que tenho todo

o meu interesse. Os seguidores desta teologia mudam de
igreja com muita facilidade.
Há muitas igrejas que têm
um cardápio variado para todos os gostos. O que importa
mesmo é agradar a todos. O
negócio é exercer a “política
da boa convivência”.
Os que seguem a teologia
self-service não têm fundamentos sólidos. Escolhem
não aquilo que mais edifica,
a semelhança com Cristo,
mas o que dá mais prazer.
Vivem mais pelo pensar e
sentir do que pela fé. Há
uma tendência muito forte
de liberalismo como modo
de vida. Os fins justificam
os meios. Os judaizantes
que infernizaram os irmãos
da Galácia e deram muito
trabalho a Paulo, eram da
teologia do servir-se a si
mesmo. Eles rejeitaram a
suficiência da obra de Cristo
na cruz para optarem pelo
cardápio mais “sofisticado”.

Era o cardápio da justiça
própria, do mérito pessoal
para a salvação. O conteúdo
da suficiência de Cristo não
era relevante e, por isso,
agregaram ao prato outro
ingrediente para complementar e trazer prazer ao
paladar teológico deles. O
modelo desta teologia é o
“eu mesmo”. O que importa
é quem sou e o que quero.
Valorizo o meu desempenho pessoal. Eu sou o centro
e Cristo é periférico.
Esta teologia pode ser substituída pelo serviço a Deus
e ao próximo. Só podemos
vencer a teologia do ‘servir-se a si mesmo’ (egocêntrica)
pela teologia da cruz (cristocêntrica). A nossa felicidade
não está em fazer a nossa
vontade, mas a vontade de
Deus em Cristo Jesus. Fomos
libertos do Maligno e de nós
mesmos para fazermos toda
a vontade de Deus (Gal. 5.1).
O cristianismo autêntico tem

prazer em servir com alegria
e singeleza de coração. O
nosso modelo é Jesus (Mat.
20.28; João 13). Jesus não
serviu a Si mesmo, mas a nós
se entregando em sacrifício
vicário na cruz (Fil. 2.5-8).
Fomos chamados para exercermos o diaconato, servindo às pessoas. Pertencemos
ao Reino dos servos, cujo
Senhor é Jesus. Ele é o nosso
modelo de alguém que não
pensou em Si mesmo, mas
em nós. A Sua teologia era
servir ao Pai dando a Sua
vida por nós na cruz. É por
esta razão que o apóstolo
Paulo ensinou magistralmente aos crentes em Roma ao
dizer: “Porque nenhum de
nós vive para si, e nenhum
de nós morre para si. Pois,
se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o
Senhor morremos. De modo
que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor”
(Rom. 14.7,8).

observatório batista
LOURENÇO STELIO REGA

Convenção – para que ela existe?

Q

uando Deus criou
o mundo o dotou com diversos
princípios de funcionamento. Um dos mais
importantes destes princípios
é a razão da existência de
tudo e de cada coisa e pessoa. Na Filosofia chamamos
isso de “teleologia”, que é
uma palavra que vem de
outra palavra do idioma grego “telos” que significa fim,
consumação, dando a ideia
de algo que ficou completo.
Assim, teleologia indica a
ideia de finalidade para qual
as coisas existem.
Quando criou o mundo
Deus estabeleceu a finalidade para tudo. O ser humano
seria o gestor do jardim (da
Terra), sua vida seria dedicada à viver para a sua glória
(Is. 43.7; Ef. 1), etc. Tudo
foi criado também dentro
de uma ordem precisa, de
modo que um componente ia
completando o outro. O ser
humano só veio a existir após

o planeta estar em condições
de recebê-lo.
Este mesmo princípio se
aplica também às organizações que nós vamos criando
ao longo do tempo para nos
servirem, para serem instrumentos para nós servimos
também. A isso chamamos
de missão. Qual a missão
de uma escola ou da igreja?
Isto é, para que existe uma
escola ou a igreja? Qual a sua
finalidade?
O mesmo temos de perguntar sobre a Convenção,
seja no âmbito nacional,
seja no regional, assim para
uma Associação local de
igrejas. Em primeiro lugar,
no modo batista de pensar,
necessitamos entender que
uma Convenção ou Associação regional não são a igreja.
Não batizam, nem ministram
a ceia, por exemplo.
Mas, então para que existe
uma Convenção? Qual a sua
finalidade? A Convenção Batista Brasileira, de forma re-

sumida, mas pontual, definiu
a sua missão, na época do
“Repensando”: “A Convenção Batista Brasileira existe
para viabilizar a cooperação
entre as igrejas batistas no
cumprimento de sua missão
como comunidade local.”
Em outras palavras, o alvo
da Convenção é a igreja local, o alvo é tornar viável a
cooperação entre as igrejas
locais para que elas possam
ser apoiadas e supridas de
modo que cumpram com
mais facilidade a sua missão
como igreja.
Por isso que, em sua Filosofia, a Convenção é colocada como serva das igrejas.
As igrejas determinam como
a Convenção e sua estrutura
podem ajudá-las no cumprimento de sua missão como
igreja, a Convenção cumpre,
não determina, nem manda
na igreja local. No passado o
Estatuto da Convenção dizia
que ela era composta por
igrejas que com ela coope-

ravam. A Convenção estava
em cima e as igrejas em baixo. A partir desta visão do
“Repensando” a Convenção
passou a ser composta por
igrejas que cooperam entre
si e a Convenção é apenas
viabilizadora dessa cooperação.
Uma das mais importantes
implicações práticas desta
revolução de papel e missão
convencional é evidente,
mas nem sempre compreendida. Qualquer decisão e
ação ocorridas na estrutura
da Convenção, qualquer
decisão e caminhos a serem
tomados pelo Conselho Geral, pelas Juntas, pelos Seminários, pelas Organizações
missionário-educacionais
ou por qualquer outra área
da Convenção deve visualizar e ter como objetivo o
cumprimento da missão da
Convenção. Cada executivo
ou executiva, funcionário
ou funcionária, por mais
simples que seja a sua res-

ponsabilidade, deve decidir
e agir em consonância com
a missão da Convenção tendo diante de si a pergunta:
em que isto que eu vou
decidir e/ou fazer leva a
Convenção a cumprir a sua
missão de viabilizar a cooperatividade entre as igrejas
locais? De que forma isto
que vou fazer vai beneficiar
a igreja local? E assim por
diante.
Ao admitir um executivo,
um funcionário; ao avaliá-los
no cumprimento de seu papel, a pergunta fundamental
deverá focalizar isto: de que
forma cumpre a missão da
Convenção, por intermédio
de sua organização?
Estamos entrando num
novo ano, então, sempre é
importante lembrarmos a finalidade para qual existimos,
de modo que nossos atos neste novo ano possam levar-nos
ao cumprimento de nossa
missão como Convenção. Eis
aqui um grande desafio!

