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Programa recupera vidas em uma das 
principais rotas mundiais do tráfico de drogas

Há quase quatro meses como missionário 
da JMM em Medellín, Colômbia, Pr. 
Marcos Pena Ramos chegou à conclusão 
que das muitas cidades pelas quais já 
passou, esta é a que tem o maior número 
de drogados pelas ruas. Uma realidade 
contrastante com sua beleza tropical. 
Foi neste contexto que Deus colocou 
o missionário, juntamente com sua 
esposa, a missionária Lívia Ramos, para 
desenvolver o PARE, Programa para 
Auxílio e Recuperação (pág. 11).

Igreja Batista Ebenézer 
realiza projeto IDE em 

Nova Campina

O Carnaval do município de Nova Campina, 
no interior de São Paulo, será diferente este 
ano. Pela primeira vez, moradores e visitantes 
que estiverem na cidade entre os dias 9 e 11 
de fevereiro, serão impactados pela Palavra de 
Deus por meio de evangelismo e teatro de rua, 

atrações musicais e atividades para crianças. 
O grupo de pessoas, capitaneado pelo Coral 
Jovem Ebenézer, prega Jesus Cristo às pesso-
as por meio de atrações musicais e atividades 
diversas para públicos de todas as idades, de 
forma gratuita (pág. 08).
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Ao vitorioso Jornal Batista 
pelos 112 anos abençoados

• “Celebrai com júbilo ao 
Senhor todos os moradores 
da terra, servi ao Senhor com 
alegria e apresentai-vos a ele 
com cântico”. O Jornal Batis-
ta é uma benção, está sempre 
nos proporcionando muitas 
alegrias, com suas notícias e 
mensagens muito significati-
vas e consagradas.

O Jornal Batista foi fundado 
em 10/01/1901, e este ano 
2013 está completando 112 
anos de glória. Foi fundado 
pelo ilustre pastor missioná-
rio americano Dr. Willian 
Edwin Entzminger, um servo 
do Senhor, sábio e consagra-
do, que veio para o Brasil, e 
prestou relevantes trabalhos 
de evangelização para ganhar 
o Brasil para Cristo. Ele ama-
va o Brasil como se fosse a 
sua Pátria e de todas as suas 
realizações, ele também nas 
suas composições de belos 
hinos, homenageou o Brasil 
com o hino: Minha Pátria 
para Cristo, nº 439 do Cantor 
Cristão, muito cantado nas 
nossas igrejas batistas brasi-
leiras. A Deus demos glória 
por esta vida tão preciosa.

Ao diretor geral do Jornal 
Batista, pastor Sócrates Oli-
veira de Souza, e a editora 
Arina Paiva, a Srª Marcia  
Castro e demais funcionários, 
os nossos agradecimentos 
por nos proporcionar notícias 
e mensagens muito significa-

tivas dos trabalhos realizados 
de Evangelização no Brasil, e 
em outros países, através de 
Missões Nacionais e Missões 
Mundiais, exaltando o aben-
çoado trabalho missionário 
brasileiro.

O Jornal Batista ocupa um 
lugar de destaque nas co-
municações, e já conseguiu 
alcançar as mídias, além do 
papel escrito, e as redes so-
ciais,  rádios e TV, ele cami-
nha pelas igrejas batistas em 
todos os Estados do Brasil e 
vários países.

Neste dia tão especial do 
aniversário do Jornal Batista 
eu gostaria de exaltar o tra-
balho muito abençoado da 
divulgação do Jornal Batista 
pelo jovem Ismael Vicente 

Ferreira Júnior, que é repre-
sentante do Jornal Batista a 
mais de 10 anos, ele oferece 
o Jornal na Primeira Igreja 
Batista de Niterói todos os 
domingos e fica muito feliz 
quando os irmãos em Cristo 
adquirem o Jornal.

Ismael é um jovem mem-
bro da PIB de Niterói e seu 
presidente é o pastor José 
Laurindo Filho. Foi batizado 
pelo inesquecível pastor Dr. 
Nilson do Amaral Fanini, 
junto com seu pai e seu ir-
mão, é membro há 35 anos. 
Ele pertence a uma família 
evangélica batista, seus pais, 
Sr. Ismael Vicente Ferreirea 
e Srª Juramir Martis Ferreira, 
são diáconos da Igreja. Ele 
é irmão gêmeo do jovem Is-

mail Vicente Ferreira, muito 
dedicados à Igreja. Ismael, 
reside em Niterói e uma vez 
por semana ele segue para o 
Rio de Janeiro, na Tijuca, no 
Seminário Teológico Batista 
do Sul do Brasil, onde está 
a sede do Jornal Batista para 
buscar o Jornal e levar todos 
os domingos para Igreja, na 
entrada e saída dos cultos, lá 
está ele com seu sorriso lindo 
oferecendo o Jornal Batista. 
Este trabalho é muito admi-
rado por todos os irmãos em 
Cristo, por mais de 10 anos 
de dedicação.

Que o exemplo deste jo-
vem tão dedicado ao Jornal 
possa incentivar outros  na 
divulgação do Jornal Batista. 
Eu me sinto muito honrada 
de participar do Jornal Batista 
como colaboradora e faço 
com amor e dedicação e 
agradeço a Deus e ao Jornal 
por este privilégio de partici-
par com o meu trabalho de 
evangelização.

Ao prezado pastor Sócrates 
e ao Jornal Batista eu ofereço 
esta mensagem bíblica, Sal-
mo 95.1 e 2: “Vinde cante-
mos alegremente ao Senhor, 
cantemos com júbilo a rocha 
da nossa Salvação. Apresen-
temo-nos diante dele com 
ações de graças e celebramo-
-los com Salmos de louvor”. 
Amém

Maria Nery
Membro da  

PIB de Niterói, RJ
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Hoje a denomina-
ção batista está 
toda envolvida na 
Assembleia de sua 

Convenção. É o momento 
de decisões, reflexão, cresci-
mento, amadurecimento de 
ideias e anúncio de ideais, 
tudo seguindo a ênfase do 
ano: Desafiados a ser padrão 
na valorização e no cuidado 
da criança e do adolescente. 
Momento de focar na gera-
ção que é atingida diariamen-
te pela corrupção do mundo. 
É o momento de combater 
a violência, pedofilia, pros-
tituição infantil e trabalho 
infantil.

Chegou a hora da Igreja 
de Cristo se colocar como 

responsável pelos peque-
ninos. É claro que muitas 
crianças e jovens não estão 
neste mundo sozinhos, tem 
seus responsáveis legais, 
mas muitos não tem respon-
sáveis espirituais, e é esse o 
papel que a Igreja precisa 
tomar em diversos casos. 
A Igreja é família e como 
família tem determinadas 
responsabilidades sobre os 
outros. A Igreja pode desen-
volver a educação cultural, 
sempre que necessário, mas 
sua obrigação é o cuidado 
espiritual.

A educação cultural se re-
fere ao modo de falar, se de 
vestir, de comer, tudo o que 
é desenvolvido pelo círculo 

cultural da região onde mora. 
Realmente essas são funções 
dos responsáveis familiares, 
como os pais, avós, tios. É 
triste saber que até nisso, 
muitas vezes, a Igreja preci-
sa tomar a frente, não ape-
nas ensinando e orientando, 
mas também combatendo 
a violência contra crianças, 
adolescentes e jovens.

Algumas destas agressões 
não aparecem no corpo, é 
a violência psicológica, é a 
destruição de uma criança 
que aparentemente pode vi-
ver com uma família normal. 
É a violência física, tapas que 
começam como correção e 
aumentam cada vez mais, 
sem ter tempo de defesa, já 

que os agredidos são meno-
res e mais frágeis do que seus 
agressores. É o trabalho infan-
til descarado nas esquinas do 
Brasil. É a pedofilia e prosti-
tuição infantil que acontecem 
às escuras. Faz parte da Igreja 
lutar contra.

Valorizar a nova geração é 
contribuir com o crescimento 
e desenvolvimento saudável 
da juventude, é se importar 
com suas preocupações e 
dores, é ser sensível aos seus 
problemas, é dar voz aos 
seus pensamentos. Valorizar 
a nova geração é orientar: 
“Eduque a criança no cami-
nho em que deve andar, e até 
o fim da vida não se desviará 
dele” (Prov. 22.6). (AP)
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bilhete de sorocaba
JULIO OLIvEIRA SANCHES

Por ser de Jesus. Insti-
tuída por Jesus. Sus-
tentada por Jesus. 
Com a promessa de 

que as portas do inferno 
jamais prevaleceriam contra 
a Igreja do Senhor. A Igreja 
deveria ser uma Instituição 
isenta de dor. De sofrimento 
e de quaisquer transtornos. 
Falo da verdadeira Igreja, 
composta por salvos. Não 
de rol de membros. Mas 
pessoas que foram tocadas 
e transformadas pela ação 
do Espírito Santo. Nasceram 
de novo. Novas criaturas em 
Cristo. Luz e sal que exer-
cem influência numa socie-
dade corrompida e perversa. 
Assim deveria ser. Mas não 
é. A História e a experiência 
diária revelam que a Igreja é 
sofredora contínua. Prega a 
paz, mas nem sempre a paz 
reina no seu interior. Prega 
o amor, mas o amor não é 
visto e vivido em diferentes 
circunstâncias. Em alguns 
casos vemos praça de guer-
ras entre seus membros.

Como os feridos, quase 
sempre, são abandonados, 
encontramos muitos decep-

cionados com a “Igreja”. De-
sistem da comunhão fraternal 
que era um dos alvos de Jesus 
para o seu rebanho, e pas-
sam ao culto solitário, sem 
compromisso com a Igreja e 
a expansão do Reino. Presas 
fáceis de lobos vorazes. Isso 
sem contar com os decepcio-
nados que adentram heresias 
as mais variadas e passam a 
seguir pregoeiros de milagres 
e mensagens de autoajuda, 
mas vazias do verdadeiro 
cristianismo.

Em todas as localidades 
encontramos Igrejas frutos 
da discórdia. Formadas por 
pessoas que não conseguiram 
conviver, perdoar e compre-
ender as falhas do irmão. Os 
muitos mandamentos e re-
comendações bíblicos para 
suportar os fracos, amar os 
ignorantes e perdoar setenta 
vezes sete, não funcionam 
na prática. Para algumas divi-
sões e contendas busca-se a 
aprovação do Espírito Santo, 
esquecidos que o Espírito não 
divide, não participa de picui-
nhas humanas e tampouco dá 
o seu aval às “Igrejas” surgidas 
por aborto ou fórceps.

O mais triste é que prolife-
ram as contendas e divisões 
provocadas e alimentadas 
por pastores. Chamados para 
arrebanhar e pastorear as 
ovelhas de Cristo dividem o 
rebanho e geram desconfor-
to na seara do Mestre. Pro-
cessada a divisão não faltam 
candidatos para dar “suporte 
espiritual” ao grupo rebelde. 
Fazem-no afirmando ser esta 
a vontade de Deus. Estranho 
agir, pois não há respaldo 
bíblico para tal proceder. 
Nenhum exemplo há em o 
Novo Testamento, que diga 
ser este o modo de agir reco-
mendado por Jesus.

Na planilha de Jesus uma 
nova igreja sempre surge 
pela pregação do Evangelho. 
Pelo amor dos salvos aos 
perdidos. Pelo ardor mis-
sionário de salvos que com-
pungidos pelo Espírito vão 
aos campos semear a boa 
semente. O Espírito atua, 
convence e a igreja surge 
pequena, às vezes, mas des-
tinada a crescer e frutificar.

Todas as igrejas citadas 
em o Novo Tes tamento 
passaram por dificuldades, 

as mais variadas. Dissen-
sões entre seus membros. 
Heresias que atacavam o 
rebanho. Desvios morais 
de alguns  membros. Agres-
sividade ao ministério. La-
toeiros sempre existiram na 
igreja e continuarão a existir 
até a volta de Cristo. Em ne-
nhum momento ou situação 
foi sugerido à igreja, com  
problema, organizar outra 
para solucionar as desaven-
ças entre seus membros. 
Paulo enviava líderes pre-
parados e respeitados para 
colocar as coisas em ordem 
(Tito 1.5). Na Igreja em Je-
rusalém, os apóstolos esco-
lheram sete salvos cheios 
do Espírito Santo para dar 
solução às picuinhas entre 
as viúvas. A paz foi resta-
belecida e a Igreja pros-
seguiu vitoriosa. Não foi 
organizada a Segunda Igreja 
em Jerusalém. Tampouco 
a Igreja Nova Jerusalém, 
Boas Novas, Monte Moriá 
ou outro nome semelhante, 
marca das discórdias entre 
os salvos.

Aos coríntios o apostolo 
repreende os salvos por não 

encontrar alguém capaz no 
rebanho para promover a 
paz (I Cor. 6.5). Temos a 
segunda carta aos coríntios, 
mas não temos a segunda 
Igreja em Corinto. A Igreja 
atual vive em agonia. Não 
porque Satanás esteja perse-
guindo os salvos ou tentando 
fechar os templos. O inimigo 
não precisa dessa estratégia. 
Salvos em briga oferecem 
melhores resultados aos ob-
jetivos do inimigo.

Seguir grupos, pastorear 
grupos, oferecer suporte “es-
piritual” a grupos desordei-
ros não está incluso no que-
rer divino para seus filhos. 
Não acrescente sofrimentos 
à Igreja de Cristo. Basta a 
agonia da sobrevivência. 
Os que se deixam levar por 
grupos pagam elevado preço 
de desconforto espiritual. 
Alguns perdem os filhos, 
a família e a beleza da co-
munhão tão necessária aos 
salvos. A semente do ódio 
germina causando doenças 
incuráveis. Não compensa 
se unir a grupos de discór-
dia.
www.pastorjuliosanches.org
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
Pastor, professor de Psicologia

Dias Contados, 
Corações Sábios

reflexão

Moisés, o autor do 
Salmo 90, expe-
rimentou sabe-
doria espiritual, 

à medida que foi interpre-
tando cada “dia” à luz das 
diferentes vivências que foi 
tendo com o Senhor. Daí sua 
oração: “Ensina-nos a contar 
os nossos dias, de tal maneira 
que alcancemos corações 
sábios” (Salmos 90.12).

Nós, seres humanos, fomos 
criados numa dimensão infi-
nitamente diferente da “não 
dimensão”, que é a eternida-
de do Criador. A revelação 
bíblica, entretanto, nos en-
sina que fomos criados para 
viver em comunhão com 
o Senhor, na qualidade de 
“filhos adotivos em Cristo Je-
sus, nosso Senhor”. Por isso, 
à semelhança de Moisés, 
necessitamos da ajuda diária 
do Senhor, para que “alcan-

cemos corações sábios”. Isto 
é, para que nossa percep-
ção da vida coincida com a 
“percepção” que o Espírito 
de Cristo quer estruturar em 
nosso “coração”.

Alcançar coração sábio é 
uma batalha de cada dia. De 
cada experiência. De cada 
lágrima. De cada alegria. 
No início de cada dia, abri-
mos nossa existência para 
o controle do Criador dos 
dias. No fim de cada dia, nos 
voltamos para o Criador dos 
dias, fazendo com Ele um 
balanço do saldo espiritual 
com que Ele nos enrique-
ceu, por causa do Seu amor 
gracioso. Começamos nossa 
“vida eterna” quando expe-
rimentamos aceitar o Cristo 
no coração. Crescer na vida 
eterna é uma experiência 
de cada dia. Dias contados, 
corações sábios...

Eusvaldo Gonçalves dos 
Santos
Membro da IB Ebenézer de 
Americana

Nenhuma autorida-
de delegada foi 
maior do que a 
que Deus delegou 

a Moisés, vamos usar como 
modelo. Antes que Deus lhe 
concedesse autoridade, Moi-
sés matou um e repreendeu 
os dois hebreus que briga-
vam, quando desafiado por 
um dos hebreus. “Quem te 
colocou por juiz sobre nós?” 
Ele ficou com medo e fugiu. 
Nesta ocasião ele não havia 
experimentado da cruz e da 
ressurreição de Jesus, fazia 
tudo com a força física. Em-
bora fosse rápido em repre-
ender e corajoso para matar, 
por dentro era fraco e vazio, 
não aguentava uma prova, 
por isso fugiu para Midiã.

Durante os quarenta anos 
que esteve em Midiã apren-
deu lições, Deus lhe deu uma 
visão na sarça ardente e Deus 
lhe concedeu autoridade. 
Deus queria que ele pasto-
reasse o seu povo livrando-
-os da escravidão. Quando 
falou a seus irmãos, recebeu 
uma crítica bastante contun-
dente, como pode a semente 
de Sem ligada a semente de 
Cão continuar no ministério 
de Deus?

A Bíblia registra que Deus 
ouviu Moisés, porém não 
deu atenção, pelo fato de que 
no chamado para ministério 
a palavra de homens é vã, 
todo aquele que deseja ser 
porta voz de Deus e como 
pastor na liderança de uma 
Igreja na conquista de almas 
para o Reino, não pode dar 
a menor atenção, quando 
surgem palavras sem nexo. 
Qualquer reação contrária, 
sempre procede do próprio 
Deus, sendo ele quem vinga, 
palavras que vem de quem 
não tem um relacionamento 
íntimo com Deus, a auto 
defesa é incompatível com o 
chamado.

Aquele com o qual você 
se defende, torna-se seu juiz, 
sempre ele se coloca em uma 
posição mais elevada, ele 
fala sob julgamento, quando 
queremos nos justificar per-
demos nossa autoridade (I 
Cor. 4.3).

Em Números 12.2, Deus 
ouviu a calúnia, no verso 
quatro, Deus agiu, no meio 
temos o verso três, que nos 
afirma que Moisés foi o ho-
mem mais manso que todos 
os homens da Terra. Diante 
da palavra de pessoas que 
não estavam investidas de 
autoridade para criticar, na 
presença de Deus ele perce-
beu o seu erro, permaneceu 
calado. Aquele que Deus 
chama estabelece autorida-
de, deve ser manso e sensí-
vel, não se trata de mansidão 
comum, mas como fruto do 
Espírito Santo.

Quanto mais tentamos ter 
autoridade, menos autorida-
de tem, não são os fortes, ou 
violentos que tem autorida-
de, mas um homem como 
Paulo, cuja presença física 
era fraca, as palavras não 
deve ser levadas em consi-
deração. Jesus disse: Que seu 
reino não era deste mundo, 
portanto o seu servo não 
deve lutar, quando Deus 
chama concede força de per-
sonalidade, boa aparência 
e poder para se colocar na 
posição de autoridade.

Ninguém no Antigo Tes-
tamento ultrapassou Moisés 
em autoridade, depois que 
Deus lhe concedeu, ele havia 
sido aprovado, passando por 
várias provações.

Deus falou a primeira vez 
com Arão e Miriã, não para 
revelar-lhes a palavra, não 
como manifestação da glória, 
mas como julgamento de 
conduta, falando através de 
sonho, enquanto que com 
Moisés falava, face a face, a 
jurisdição de chamada é do 
próprio Deus somente.

Foi Deus quem estabeleceu 
autoridade de Moisés, só 
Deus podia rejeitar o valor de 

um chamado, não é decidida 
pelo julgamento humano, 
a revelação é a avaliação, 
são medidas divinas na sua 
estimativa sempre de acordo 
com a própria revelação. 
Quem quer ter autoridade 
deve aprender e prestar aten-
ção no seu estado diante de 
Deus.

Deus está pronto a con-
ceder revelação e falar cla-
ramente, se temos com Ele 
face a face á comunicação, 
e ninguém pode interferir, 
ou interromper, o céu aberto 
é o selo e o testemunho de 
filiação pastoral.

A revelação é a evidência 
da autoridade delegada por 
Deus, ele chamou Moisés 
de meu servo, isto significa 
que o chamado é proprieda-
de Sua, o pastor pertence a 
Deus. Se existe alguém que 
fala contra, ou calunia um 
homem que Deus chama 
para conceder-lhe autoridade 
pastoral. A calúnia sempre é 
prejudicial a qualquer pes-
soa. Deus sabe que o amor 
sempre vence, que a luz alu-
mia, que a glória pertence 
a Ele. Deus não questionou 
Arão e Miriã, por falarem 
contra Moisés, mas por fa-
larem contra o Seu servo 
Moisés.

Toda vez que a autoridade 
de Deus for desafiada, ele 
afasta-se, a nuvem que repre-
sentava sua presença afastou-
-se da tenda, Miriã ficou le-
prosa, Arão ficou com medo 
porque havia participado da 
rebelião, a tenda recusou a 
dar revelação, aquele que 
não consegue controlar sua 
língua, pode incendiar um 
bosque. Moises ficou calado, 
manteve-se em silencio, agiu 
como um espectador, ele não 
tinha o menor interesse pes-
soal, não reprovou a atitude 
de seus dois irmãos, sua in-
tenção não era punir, mas tão 
logo o propósito de Deus foi 
estabelecido, clamou, ó Deus 
rogo-te que os cure.

Todo aquele que é cha-
mado e estabelecido como 

autoridade para executar as 
ordens de Deus, não procura 
edificação pessoal, está sem-
pre disposto a ajudar aqueles 
que têm necessidades. Moi-
ses procurava ser autoridade 
delegada por Deus, por isso 
foi capaz de representar Deus 
de forma que não houve ou-
tro legislador maior do que 
ele até hoje.

As palavras de Miriã e 
Arão, não mancharam sua 
vida espiritual e moral, tão 
pouco ele tentou se proteger, 
e autoridade de Deus podem 
ser propagados sem nenhum 
impedimento.

Ser autoridade de Deus não 
é coisa fácil, porque exige 
uma entrega total do próprio 
ser.
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PARÁBOLAS VIVAS
João Falcão Sobrinho

Inspirado na canção From The Sea of Galilee
De Bill e Gloria Gaither

Navegava minha calma certo dia.
Subitamente,
uma tempestade de horror agita meu ser.
Assustadoras nuvens dançam tétrico balé
no céu do meu pensamento.
Escondem-me o sol.
As ondas de emoções,
até então dóceis,
encrespam-se e se agigantam.
Querem me tragar.
Ventos rugem sem direção.
É iminente a morte do meu querer.

Ao medo segue-se pavor
no estalar de cada onda,
no uivo de cada vento,
no assombro de cada nuvem.
Até que ouço uma voz
na força de quem fez as nuvens,
os ventos e o mar:
“Aquietem-se”.
Tudo se torna doce bonança.
A tempestade era dentro de mim,
minha fé vacilante.

Um encanto de frio silêncio
arrepia meu corpo,
e meu coração obedece
como um bebê em seu bercinho.

Agora vejo Deus,
não as nuvens.
Ouço o Espírito,
não os ventos.
Sinto a calma,
não as ondas.
Percebo a mão de Jesus na minha direção
e doce quietude transborda em mim.
Entendo que ele reina
no remanso e no turbilhão.
Deponho minhas vontades a seus pés.
Levanto as velas do meu ser interior,
Recomeço a navegar,
Olhos fitos no outro lado
do meu Mar da Galileia.

Caminhos da Mulher de Deus

Zenilda Reggiani Cintra
Pastora e jornalista, 
Taguatinga, DF

“Desejaria Ter Tido Co-
ragem de Viver uma Vida 
Verdadeira para Mim Mesma, 
Não a que os Outros Espe-
ravam de Mim”; “Desejaria 
Não Ter Trabalhado Tanto”; 
“Desejaria Ter Tido Coragem 
de Expressar Meus Sentimen-
tos”; “Desejaria Ter Ficado 
Mais em Contato com Meus 
Amigos”; “Desejaria Ter-me 
Permitido Ser Mais Feliz”.

Esses são os cinco arre-
pendimentos mais co-
muns de 17 pacientes 
terminais, a maioria 

deles com câncer, reunidos 
em “Antes de Partir”, e que 
dá o tema aos capítulos do 
livro escrito pela enfermeira 
australiana Bronie Ware. “Ao 
falar da morte, a autora mos-
tra que, no fim da vida, não 
há números - saldos bancá-
rios ou preço do carro novo 

Cleverson Pereira do Valle
Pastor da PIB em Artur 
Nogueira

A Bíblia registra em 
Lucas 15.11-24 a 
parábola do filho 
pródigo. Pródigo 

é esbanjador, aquele que 
retorna ao antigo grêmio. 
A parábola fala de um pai 
e dois filhos, uma família 
equilibrada e estabilizada, 
porém, o filho mais novo 
estava inquieto, insatisfeito 
na casa do pai.

Por não aceitar a orientação 
do pai decide ter sua “liber-
dade”, em outras palavras, 
decidiu viver por conta pró-
pria. Ele pediu parte da sua 
herança e seu pai atendeu 

-, mas emoções, um perdão 
não pedido, um eu te amo 
não dito” (Folha, Notícias, 
29/11/2012). Impactantes 
esses desejos, no final da 
vida lamentos, de pessoas 
que não têm mais tempo para 
mudar.

Vivemos em uma roda-
-viva. Os dias e os meses 
passam e mal começa o ano 
e ele já está terminando. À 
medida que a vida avança pa-
rece que o tempo corre ainda 
mais rápido. A sensação é 
que estamos em um trem-
-bala que reduz o tempo e as 
distâncias, mas que nos leva, 
ainda com mais velocidade, 
ao fim da nossa existência, 
uma realidade inevitável.

Mesmo tendo recebido a 
Jesus Cristo como Salvador e 
tendo certeza da vida eterna 
não somos isentos da neces-
sidade de arrependimentos, 
especialmente no que diz 
respeito às prioridades e 
focos de trabalho. Muitos de 
nós, fechados nas nossas cer-

o seu pedido. Ao receber a 
sua herança saiu da casa do 
pai, foi para longe e viveu de 
forma irresponsável vindo a 
perder todos os seus bens.

Sem dinheiro, sem amigos, 
ninguém lhe dava nada e o 
único emprego que sobrou 
foi cuidar de porcos. O so-
frimento era tanto, a fome 
tamanha que ele desejou 
comer do que os porcos co-
miam.

Foi nesta situação que ele 
tomou uma decisão, ele 
lembrou da casa do pai, dos 
funcionários que viviam de 
forma digna e, caindo em si, 
resolveu sair desta situação. 
O arrependimento é mudan-
ça de mente, mudança de 
atitude.

tezas, deixamos de vivenciar 
e nos beneficiar dos relacio-
namentos, de repensarmos 
nossa conduta e valores, 
de ouvirmos e olharmos 
para outras pessoas através 
de lentes de misericórdia e 
amor. E também deixamos 
de perdoar e receber per-
dão, uma das prisões mais 
cruéis e que paralisa a nossa 
alegria.

Qual poderá ser o arre-
pendimento de cada um de 
nós quando a vida aqui nes-
te mundo se findar? Essa é 
uma reflexão necessária e 
pertinente em um ano que 
começa e que nos oferece 
inúmeras oportunidades de 
mudança. Somos induzidos 
por nossa cultura e sociedade 
a pensar que somos o centro 
do mundo e da perfeição. Em 
que precisamos mudar para 
não ter do que nos arrepen-
dermos? Será isso possível, 
não ter nada para lamentar 
na derradeira hora da nossa 
vida?

Há dois momentos no pro-
cesso do arrependimento na 
parábola do filho pródigo. O 
primeiro é o desejo, o texto 
diz que ele caindo em si, 
levantou-se e resolveu ir para 
a casa do pai. O segundo 
momento é a realidade, ele 
saiu do desejo e partiu para 
a realidade. Ele confessou 
seu pecado ao pai e mudou 
de atitude,voltou para a casa 
do pai.

O arrependimento é a prin-
cipal exigência para que haja 
perdão de pecados. Arrepen-
dimento não é remorso, é a 
decisão de mudar. E você, já 
decidiu mudar? Arrependa-se 
dos seus pecados e busque 
a Deus, ele está de braços 
abertos esperando você.

O Meu Mar 
da Galileia
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Aléxis Almeida
Membro da Igreja Memorial 
Batista de Brasília, DF

Muitos provavel-
mente se lem-
bram de uma 
antiga coleção 

de figurinhas denominada 
“Amar é...”, lançada inicial-
mente da década de 70 e 
relançada pelo menos mais 
umas duas vezes. Nela podí-
amos encontrar frases como: 
“Amar é trazer-lhe os chine-
los quando ele chega can-
sado”, ou “Amar é servir o 
café na cama quando ela 
está indisposta”. Essa foi uma 
forma divertida que os auto-
res encontraram para tentar 
descrever o que é o amor, 
a partir de ações pontuais e 
corriqueiras. Muitas frases 
expressavam com precisão 
ações naturalmente desen-
volvidas por pessoas que 
amam; outras tentavam re-
lacionar amor com paixão e 
coisas afins.

Mas afinal, o que é amor? 
Que sinônimo você daria 
para a palavra amor?

No dicionário Houaiss po-
demos encontrar diversas 
definições, que trazem tanto 
conotações religiosas quanto 
outras menos espirituais. No 
primeiro caso o amor é apre-
sentado como sinônimo de 
Deus, por ser este o princípio 
de uma coesão universal. 
Por outro lado, o amor é 
apresentado como o próprio 
“ato sexual” ou até mesmo 
como “ambição, cobiça”. 
Fico me perguntando como 
uma palavra pode ter sentido 
tão amplo a ponto de incluir 
no bojo de sua definição 
expressões tão antagônicas 
quanto Deus e cobiça.

Uma outra definição apre-
sentada no Houaiss e am-
plamente usada em nossa 
sociedade é a que apresenta 
o amor como uma “atração 
baseada no desejo sexual; 
afeição e ternura sentida por 
amantes”, atração esta que é 
conhecida popularmente por 
paixão. Assim, se Maria ama 
João, então Maria está apai-
xonada por João. Ou ainda, 
se esfriou o amor entre Pedro 
e Ana, então é porque já não 
existe paixão entre os dois.

Mas, se amor é paixão, e 
paixão é desejo carnal, como 
explicar o amor pelos filhos, 
pelos pais, pelos amigos? 
Ou como explicar o amor 
pregado por Jesus: “amai ao 
próximo como a ti mesmo e a 
Deus sobre todas as coisas?” 
Para responder a essa impre-
cisão na conotação do termo, 
há os que buscam outras 
definições como aquela em-
pregada pelos gregos em que 
há o amor filos, o amor eros e 
o amor ágape. Segundo essa 

classificação, o amor filos 
seria o amor entre familiares; 
o amor eros, o amor entre 
amantes, ou seja, a paixão; 
e, finalmente, o amor ágape 
seria o amor com o sentido 
empregado no contexto bí-
blico.

Há  mu i t o  que  venho 
pensando sobre o assunto, 
tentando entender em que 
momento na história do pen-
samento universal se deu 
tal associação, que procura 
apresentar o amor como si-
nônimo de paixão, ou paixão 
como uma faceta do amor. 
Dessa confusão conceitual, 
percebem-se outras tantas 
confusões cotidianas quando 
se trata de amor, principal-
mente no contexto bíblico. 
Assim, ouvimos muitas ve-
zes alguém falar: Cristo en-
sinou que devíamos amar 
nossos inimigos, mas como 
isso é possível? Como posso 
abraçar ou viver ao lado de 
alguém que me fez mal? No-
vamente o amor é visto como 
sinônimo de relação física: 
estar próximo a alguém, para 
abraçá-lo, acariciá-lo, etc. 
Curiosamente, no livro de 
Juízes, Dalila dispara contra 
Sansão: “Como dirás: Tenho-
-te amor, não estando co-
migo o teu coração? Já três 
vezes zombaste de mim, e 
ainda não me declaraste em 
que consiste a tua força”, de-
monstrando quão enraizado 
está esse pensamento que 
associa amor a paixão.

Ainda falando da associa-
ção conceitual entre amor 
e paixão, é espantoso notar 
que uma pesquisa realizada 
no site de buscas Google 
com a palavra amor, retorna 
cerca de cento e cinquenta 
milhões de páginas, entretan-
to se a pesquisa for realizada 
excetuando-se as palavras 
emoção, sexo, paixão, senti-
mento, poema, poesia, então 
o resultado cai para pouco 
mais de quatro milhões de 
páginas. Isso só vem ressaltar 
o senso comum que associa 
amor a um sentimento pas-
sional.

Mas será que é esse o ver-
dadeiro significado da pala-
vra amor? Será que amor é 
mesmo sinônimo de paixão? 
Tenho firme convicção de 
que não é esse o significado 
que Cristo quis nos ensinar. 
E se não é esse o significado, 
qual será então?

Curiosamente, a paixão 
é apresentada sutilmente 
pela mídia como sinônimo 
de amor ou até como algo 
de qualidade superior ao 
amor. Este último normal-
mente recebe o sinônimo 
de estagnação, monotonia e 
aprisionamento. Muitos são 
os filmes e novelas que re-
tratam situações em que um 

determinado personagem, 
normalmente estereotipado 
por uma mulher casada, deve 
optar por abandonar um rela-
cionamento estável em troca 
de um verdadeiro “amor”, 
normalmente representado 
por um homem atraente e 
gentil.

Paixão é instinto
Há alguns anos foi lançado 

um livro de nome “Amor é 
prosa, sexo é poesia”. Não 
li o livro, mas confesso que 
fiquei satisfeito em ver que 
mais alguém compartilhava 
da ideia de que amor é dife-
rente de sexo.

Quantos relacionamentos 
duradouros entre casais são 
destruídos por uma paixão! 
São muitos os relatos: “Quem 
poderia imaginar? fulano... 
casado há tanto tempo. Ho-
mem respeitado, bom para 
a esposa e para os filhos. 
Como pôde virar a cabeça 
desse jeito?” Tenho certeza 
que muitos já ouviram algo 
do gênero.

Na história temos casos de 
guerras iniciadas por uma 
paixão. Quem não conhece 
a história bíblica de Davi. 
Enviou um homem para a 
morte na frente de batalha 
porque desejou sua mulher.

Paixão é um instinto ani-
mal. O desejo, que nasce 
dos olhos, lança uma nuvem 
densa sobre o cérebro, que 
passa a trabalhar intensa-
mente na construção de uma 
trama para enredar o alvo 
da paixão. Em alguns casos 
o corpo todo padece, apri-
sionado numa parede de 
fogo levantada por um desejo 
incontrolável. A menina que 
não quer mais se alimentar 
é porque está apaixonada, 
é porque está “amando”. 
Mas se é assim, então não há 
saída. Todos, então, estamos 
sujeitos a cair na armadilha? 
A Bíblia, do Velho ao Novo 
Testamento, está repleta de 
advertências sobre o assunto. 
Cristo chegou mesmo a dizer 
que para adulterar basta olhar 
com segundas intenções para 
o outro ou a outra. Ele sabe 
que o desejo, quando ali-
mentado, é a raiz de tudo. 
“Aquele que pensa que está 
de pé é melhor ter cuidado 
para não cair”, é o que diz 
Paulo na carta aos Coríntios. 
Não é possível evitar que um 
pássaro voe sobre você, mas 
é possível impedir que ele 
faça um ninho em sua cabe-
ça, diz um antigo provérbio.

A paixão é algo que nasce 
de fora para dentro. É uma 
reação instintiva despertada 
por algo que nos atrai e que, 
devidamente alimentada, 
controla nossas emoções, 
nossa razão e, principalmen-
te, nossas ações. Definitiva-

mente não se pode confundir 
tal sentimento com o amor.

Amor é atitude
Ao contrário da paixão, o 

amor é algo que tem que ser 
construído conscientemente 
dentro de nós. É algo que, 
a despeito de tudo que lhe 
seja contra, deve se mostrar 
inabalável em seu propósito 
de fazer o bem àquele que 
é o alvo do amor. Por isso 
o amor não pode ser consi-
derado um sentimento, mas 
sim uma atitude. Uma atitude 
que devemos buscar manter 
independentemente do que 
possa vir em sentido con-
trário. Como diz o salmista: 
“Porque por amor de ti tenho 
suportado afrontas”.

A partir desse ponto de 
vista, vamos tentar enten-
der alguns mandamentos 
bíblicos bem como procurar 
um melhor e mais preciso 
sinônimo para a verdadeira 
conotação dada por Deus e 
por Cristo em toda a Bíblia.

O amor é algo que vem de 
dentro e que se mostra em 
ações concretas, mas não 
motivadas pelo objeto alvo 
do amor. O amor é indepen-
dente da coisa amada. É uma 
atitude deliberada de fazer o 
bem, mesmo que não haja 
contrapartida. É a entrega 
sem esperar nada em troca. 
Como está escrito em Roma-
nos: “Mas Deus prova o seu 
amor para conosco, em que 
Cristo morreu por nós, sendo 
nós ainda pecadores”.

Amar é basicamente uma 
atitude de profundo respei-
to. Segundo o dicionário 
Houaiss, respeito é um “sen-
timento que leva alguém a 
tratar outrem ou alguma coisa 
com grande atenção, profun-
da deferência; consideração, 
reverência”. Assim, amor é 
uma atitude que se reveste 
de todas as ações necessárias 
para se respeitar e se honrar 
a outrem.

É interessante notar que se 
desmistificarmos um pouco o 
termo amor e, em seu lugar, 
usarmos uma expressão mais 
comum tal como a palavra 
respeito, podemos entender 
claramente os reflexos do 
amor em nosso dia a dia. 
Assim, por exemplo, se eu 
respeito muito a meu filho, 
vou corrigi-lo sem agredi-
-lo. Se eu respeito muito a 
meu cônjuge, vou procurar 
fazer tudo que estiver ao 
meu alcance para agradá-
-lo e vou procurar fugir das 
paixões que se apresentam 
diariamente. Finalmente, se 
eu verdadeiramente respeito 
a Deus, vou enfrentar tudo e 
todos que tentarem me fazer 
desonrá-Lo.

Um fato que me aborrece 
extremamente é a falta de 

consciência de muitos que 
entram em um templo e se 
comportam de forma total-
mente desrespeitosa, seja com 
a falta de atenção em desligar 
o telefone celular, seja com 
conversas muitas vezes total-
mente estranhas ao momento 
do culto, seja com atos como 
mastigar chicletes, etc. Eu 
fico me perguntando se essas 
pessoas estivessem em uma 
audiência com o presidente 
da República, se elas fariam 
as mesmas coisas. Acredito 
que não, e por isso minha 
maior indignação. Respeitam 
mais uma autoridade terrena 
do que a Deus. Ou não acre-
ditam realmente que estão 
diante de Deus quando estão 
Lhe prestando um culto?

O trânsito brasileiro é um 
dos melhores laboratório para 
a prática do amor. Como é 
difícil obedecer às leis de trân-
sito! Como é raro testemunhar 
atitudes de benevolência! 
Como é fácil ver agressões as 
mais variadas possíveis. Fico 
pensando como a simples 
atitude de respeitar a todos 
tornaria as coisas mais fáceis. 
Ceder a vez em via de acesso 
congestionada. Não parar em 
local proibido. Obedecer a 
velocidade máxima das vias. 
Não tentar “dar o troco” quan-
do alguém fecha a passagem. 
Dar passagem para alguém 
que quer mudar de faixa. 
Manter uma distância segura 
do carro que vai à frente. 
Simples atitudes de respeito 
para com o outro. Ações que 
devemos desenvolver, inde-
pendentemente de quem seja 
o outro.

Extrapolando um pouco, 
ouso dizer que se houvesse 
respeito de todos por todos 
não haveria necessidade 
de leis. Cristo resumiu essa 
questão quando citou o gran-
de mandamento: “Amai a 
Deus sobre todas as coisas e 
ao próximo como a ti mes-
mo”. É isso! Seria a única lei 
necessária. A lei do amor. 
Como diz a carta aos Roma-
nos: “A ninguém devais coisa 
alguma, a não ser o amor 
com que vos ameis uns aos 
outros; porque quem ama aos 
outros cumpriu a lei”.

A paixão é um sentimento 
instintivo muitas vezes avas-
salador, que pode até destruir 
vidas. É um sentimento que 
nasce de fora para dentro e 
que é motivado pela beleza 
e atratividade do objeto da 
paixão. A força desse senti-
mento só pode ser controlada 
por outra força em sentido 
contrário. Por um firme pro-
pósito de não permitir que 
nada nem ninguém permita 
que venhamos a ferir outrem. 
Por uma atitude de absoluto 
respeito pelo outro, ou seja, 
pelo amor.

Amor não é paixão
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Redação JMN

Entre os dias 5 e 15 de 
janeiro, foi realizada a 
Trans Alto Solimões, 
na fronteira do Brasil 

com o Peru, em uma região 
do estado do Amazonas lo-
calizada na tríplice fronteira. 
Mais de 90 voluntários inscri-
tos ajudaram a disseminar a 
Palavra de Cristo para diver-
sas pessoas de cidades como 
Tabatinga (onde atuaram em 
duas bases: 1ª IB de Tabatinga 
e em uma Frente Missionária), 
Benjamin Constant e Atalaia 
do Norte. O culto de comis-
sionamento ocorreu na 1ª IB 
de Tabatinga e teve a direção 
do pastor Josias Lira, repre-
sentante regional de Missões 
Nacionais, além do momento 
de reflexão que ficou a car-
go do pastor Djalma Cabral, 
missionário vocacionado, que 
pregou sobre a mensagem 
de amor que os voluntários 
compartilhariam durante a 
mobilização.

Além dos inscritos, irmãos 
da região se envolveram com 
as tarefas de evangelização 
e visitação, somando força 
para que a Palavra fosse pro-
pagada para mais pessoas. A 
adolescente Paula Christyn-
ne Calvalcante, de 16 anos, 
pertence a 1ª IB de Taba-
tinga e participou da Trans 
pela primeira vez. Ela falou 
sobre o agir do Senhor não 
somente para os que ouviam 
a mensagem, como para ela, 
que compartilhava o amor de 
Cristo. “Deus se manifestou 
de várias maneiras. A Trans 
foi importante para o meu 
crescimento espiritual e tenho 
certeza que Deus continuará 
me usando para pregar o seu 
evangelho a toda criatura”.

Aline Pereira, de 16 anos, 
também se mostrou grata ao 
Senhor pela oportunidade de 
poder dedicar alguns dias de 
janeiro para ajudar no alcance 
de pessoas para Cristo durante 
a Trans em Tabatinga. Tendo 
participado da mobilização 
pela primeira vez, ela afir-
mou que é difícil encontrar 
palavras para descrever o 
que experimentou. “Foi mui-
to edificante. Senti o poder 
sobrenatural de Deus. Foi 
tremendo e estou muito feliz 
e grata a Deus por isso”, disse 
Aline, que também deixou 
um conselho: “Fale de Deus 
nos quatro cantos do mundo”.

Segundo o pastor Sales Ma-
ciel de Góis, da 1ª IB de Taba-
tinga, a Trans impactou e mu-
dou a mentalidade da igreja 
sobre o Ide de Jesus. Jovens e 
adolescentes acabaram se en-
volvendo e se comprometen-
do com a obra. “É possível ver 
em seus rostos a alegria por 

ganhar almas para o Senhor 
Jesus Cristo. Posso afirmar que 
a 1ª IB de Tabatinga não será 
mais a mesma depois desta 
Trans”. Com o empenho de 
todos, já na primeira semana, 
a equipe da igreja de Tabatin-
ga contabilizava mais de 60 
conversões, além de vários 
estudos realizados e muitos 
folhetos entregues.

A equipe de voluntários 
recebida pela igreja do pastor 
Sales não mediu esforços para 

alcançar muitas pessoas para 
Cristo, sem perder nenhu-
ma oportunidade. Eles não 
somente pregavam durante 
as visitas, mas em todos os 
lugares por onde passavam. 
Conseguiram alguns instantes 
de atenção de trabalhadores 
de uma obra, que pararam o 
serviço para ouvir sobre Jesus 
e, como resultado, testemu-
nharam 28 conversões. O 
irmão Marcos Dominguez, 
voluntário de São Paulo, falou 

de Cristo para esses homens, 
entre tantas outras vidas que 
foram impactadas em Taba-
tinga, e mostrou-se grato ao 
Senhor por ter sido usado nes-
ta grande colheita. “A Trans 
foi presente de Deus para a 
minha vida. Não tenho pala-
vras. A oportunidade de falar 
de Jesus para as pessoas aqui 
é como um carinho de Deus 
para nossas vidas por termos 
a chance de ver esse povo 
aceitando a Jesus”. Também 

na praça principal da cidade 
os voluntários realizaram uma 
programação que incluiu lou-
vores, teatro, oração e uma 
mensagem bíblica, rendendo 
10 decisões de pessoas que 
reconheceram Cristo como 
Senhor e salvador.

Outro destaque foi o en-
contro do grupo com os 
membros de uma seita peru-
ana que se dizem israelitas, 
apesar de não serem judeus. 
Eles fazem parte da Missão 
Evangélica Israelita do Novo 
Pacto Universal, que pre-
ga o Antigo Testamento e, 
principalmente, os 10 Man-
damentos. “Sabem quem é 
Jesus, mas não valorizam o 
sacrifício de Cristo porque 
ainda sacrificam animais. 
Para os ‘israelitas’, Machu 
Pichu é o centro do universo 
e Jesus Cristo é o filho do 
antigo fundador, Ezequiel. 
Eles também celebram as 
festas do Antigo Testamento 
e guardam o sábado”, expli-
cou o pastor Sales. Respeito-
samente, os voluntários não 
deixaram de compartilhar a 
Palavra de Jesus e sabem que 
é preciso muita oração por 
aquelas vidas, a fim de que 
o Senhor remova a cegueira 
espiritual que os impede de 
um real encontro com a Ver-
dade. A equipe da 1ª IB de 
Tabatinga contabilizou mais 
de 150 conversões, além 
dos casos de reconciliação. 
Interceda para que os frutos 
permaneçam em Cristo e 
para que a semente lançada 
floresça, gerando no tempo 
certo mais uma vida salva 
pelo Rei dos reis.

Salvação de vidas durante a  
Trans Alto Solimões

Voluntários falaram de Cristo para membros de seita peruana

Culto na praça terminou com mais 10 decisões

28 trabalhadores de uma obra acenaram em resposta ao apelo

Foto oficial de todos os voluntários após culto de comissionamento
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Leandro Ricci
IB Ebenézer, SP

Comitiva evange-
lística estará na ci-
dade de 9 a 11 de 
fevereiro, durante 

o Carnaval, para levar a men-
sagem de Salvação aos mora-
dores com atrações musicais, 
teatro e evangelismo de rua e 
atividades diferenciadas.

O Carnaval do município 
de Nova Campina, no inte-
rior de São Paulo, será dife-
rente este ano. Pela primeira 
vez, moradores e visitantes 
que estiverem na cidade en-
tre os dias 9 e 11 de feverei-

Pr. Magno Macedo
IB Nova Esperança em 
Japeti, RJ

Nos dias 8 a  11 
de novembro, na 
ilha de Margari-
ta (Caribe vene-

zuelano) foi realizado os 60 
anos da Juventude Batista 
Venezuelana e os 15 anos 
da JUBLA (Juventude Batista 
Latino Americana). Tive a 
honra de ser convidado para 
palestrar neste evento que 
mobilizou pessoas de vários 
países das Américas, estive 
pregando em algumas igre-
jas da Venezuela também, 
foi uma experiência única 
visitar aquele país. Cheguei 
na Venezuela no dia 2 de 
novembro, preguei no dia 
3 para toda a Juventude Ba-
tista da Ilha de Margarita, 
num total de 13 igrejas. Vi 
o poder de Deus de forma 
maravilhosa naquele lugar, 
depois da mensagem, pes-
soas entregaram suas vidas 
e seus ministérios nas mãos 
do Senhor Jesus. Senti que 
naquele momento fui usado 
por Deus para me comunicar 
com pessoas de outras cultu-

ro, serão impactados pela 
Palavra de Deus por meio de 
evangelismo e teatro de rua, 
atrações musicais e ativida-
des para crianças.

Desde 1997, durante as 
festividades de Carnaval, a 
Igreja Batista Ebenézer, em 
São Paulo, realiza o proje-
to IDE, em cumprimento à 
ordem de Jesus descrita em 
Mateus 28.19, que diz: “Por-
tanto ide, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo”. A ação 
tem como objetivo levar a 
mensagem do amor de Cris-
to aos moradores de cada 

ras, de outra língua, mas do 
mesmo Deus.

Quando fui pegar o terceiro 
voo que iria para o Caribe, 
percebi que o voo para a ilha 
tinha chegado atrasado, e que 
eu tinha perdido, então fiquei 
desesperado, fui informado de 
que outro voo só depois de 
15 dias. Comecei a clamar a 
Deus, pedi a Ele providência 
para minha vida. Foi então 
que um senhor vendo minha 
aflição me consolou: “Você é 

cidade, de forma dinâmica e 
diferente.

O grupo de pessoas, ca-
pitaneado pelo Coral Jovem 
Ebenézer, prega Jesus Cristo 
às pessoas por meio de atra-
ções musicais e atividades di-
versas para públicos de todas 
as idades, de forma gratuita.

Pelas manhãs, a programa-
ção conta com o Kids Games, 
um circuito de gincanas in-
fantis ao ar livre para crianças 
de 3 a 15 anos de idade. Na 
Tarde Feliz, os pequeninos 
podem, ainda, aprender his-
tórias da Bíblia contadas por 
meio de teatro de fantoches, 
além de participar de brinca-

brasileiro, né? Acho que posso 
te ajudar”. Então me levou até 
a pessoa responsável por  ajus-
tar os voos, muitos queriam 
voar também, mas estavam na 
fila de espera antes de mim. 
Faltavam dois voos para aque-
le dia, caso não conseguisse, 
teria que dormir no aeroporto 
e depois tentar nos dias se-
guintes também. No primeiro 
voo não consegui viajar, mas 
no segundo voo para glória de 
Deus chamaram meu nome, e 

deiras lideradas por palhaços, 
sempre com fundo evange-
lístico.

Para encerrar a programa-
ção diária, o Coral Jovem 
Ebenézer entra em cena para 
apresentar musicais que con-
tam histórias sobre o minis-
tério de Jesus e de pessoas 
que tiveram suas vidas trans-
formadas ao serem alcança-
das por Sua graça. Após as 
apresentações, as pessoas 
que desejam aceitar a Cristo 
como salvador podem fazê-lo 
por meio do apelo.

Todas as atividades são rea-
lizadas em um ginásio local, 
geralmente ocupado pela 

assim consegui ir para Ilha de 
Margarita, onde ficaria na casa 
do presidente da Juventude 
Batista da Venezuela. Nessa 
altura da viagem o cansaço 
era grande, eu já estava mais 
de 30h sem dormir.

Cheguei na casa do meu 
amigo venezuelano por volta 
das 23h e no dia seguinte 
pela manhã preguei para os 
jovens da Ilha. Tivemos cerca 
de 300 jovens no teatro da 
cidade, estavam presentes 
também alguns pastores, pela 
graça de Deus vi muitos jo-
vens e adolescentes renovan-
do suas vidas diante de Deus.

Durante minha estadia por 
lá, preguei em mais duas 
igrejas, Deus realmente foi 
bom demais. No congresso 
palestrei sobre Evangelismo 
através do Esporte. Diante 
do assunto esporte foi mon-
tada uma partida de futebol 
com duas equipes, ao final, 
tendo um vencedor, premiei 
de forma igual a todos. Isso 
porque o Reino de Deus é 
assim, todos são vencedores, 
ninguém é melhor que o ou-
tro, todos recebem de forma 
igual. Desta maneira as crian-
ças crescem pensando que o 

hospedagem dos membros 
da Igreja durante o período, 
e são abertas a quem quiser 
participar.

Sobre o Coral 
Jovem Ebenézer

O Coral Jovem Ebenézer 
conta, atualmente, com um 
repertório de mais de 20 mu-
sicais apresentados ao longo 
de 15 anos de existência, em 
diversas cidades do interior 
de São Paulo. Para mais in-
formações sobre o grupo, 
basta acessar o perfil oficial 
no Youtube: http://www.
youtube.com/user/CoralJove-
mEbenezer.

Reino de Deus realmente é 
maravilhoso, nunca há der-
rotado, sempre é possível 
vencer em nome Dele. Isto 
é bem diferente do mundo, 
onde as pessoas valorizam 
apenas os vencedores. Gra-
ças a Deus alguns líderes 
estão aplicando este método 
em suas comunidades, tenho 
recebido mensagens de toda 
América, as pessoas estão 
fazendo da mesma forma que 
aplicamos na palestra.

O congresso realmente foi 
maravilhoso, vimos pessoas 
de toda raça e língua claman-
do que só o Senhor é Deus, o 
que mexeu comigo e me im-
pactou para fazer mais ainda 
para Deus. Tenho entregado 
minha vida para que Deus a 
use da forma que desejar, em 
cada canto deste Brasil e ago-
ra do mundo, tenho buscado 
deixar minha vida a cargo do 
grande general que é Cristo.

Acredito que para o ano 
que vem voltaremos para 
Venezuela, ainda estamos 
fechando esta possibilidade, 
faremos um trabalho com as 
igrejas de Caracas e Mara-
caibo. Que Deus nos ajude 
a fazer a Sua obra.

Magno Macedo (de amarelo) com o presidente da Juventude 
Batista Latino Americana Pr. David Silva

América Latina para Jesus

Igreja Batista Ebenézer realiza  
projeto IDE em Nova Campina
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Daisy S. Correia de Oliveira
1ª Secretária da diretoria da 
CBB

Família missionária que 
deixando o Rio de Ja-
neiro chega à Bahia 
com a missão de abrir 

frentes missionárias, assim 
Deus permitiu a abertura de 
três novos trabalhos. Essa fa-
mília foi a do pastor Marcos 
Azevedo e Alessandra com 
seus filhos, Raquel e Ema-

nuel que depois são transfe-
ridos para Recife (PE), como 
representantes de Missões 
Nacionais para o Nordeste.

Com muitos sonhos e dis-
posição para o trabalho inicia 
sua nova tarefa no campo 
pernambucano envolvendo-
-se com a liderança e ten-
do uma rápida adaptação. 
Procurou se fazer presente 
nos eventos das cidades do 
Nordeste, articulando, bus-
cando parcerias, despertando 

vocações e vidas para ado-
ção missionária e mantendo 
contato para a promoção de 
novos eventos.

A Trans “Jesus Transforma” 
de 2011 foi uma bênção em 
Pernambuco e o pastor Mar-
cos Azevedo, incansável, 
percorreu todas as cidades 
com entusiasmo, desafian-
do as equipes na realização 
da missão. Presenciei seu 
trabalho de perto como arti-
culador das tarefas na Trans 
2011, que mesmo na estrada 
estava no controle das ações 
e sempre contando com o 
apoio de sua esposa.

Outro desaf io:  a  Cris -
tolândia Recife. Os Radicais 
vieram para o preparo no 
Seminário de Educação Cris-
tã – SEC e o pastor Marcos 
Azevedo foi em busca de 
recursos nas igrejas e entida-
des da denominação, numa 
luta tremenda para se ter o 
local do Projeto tendo ele 
se empenhado em todas as 
negociações com Deus sem-
pre à frente lhe concedendo 
a vitória.

A UFMBPE abraçou a obra 
e se comprometeu para du-
rante um ano e meio, através 
das 18 associações regionais, 
ajudar na alimentação dos 

Radicais, missionários e dos 
assistidos no processo de 
recuperação.

O pastor Marcos Azevedo 
se fez presente em todos os 
encontros do nosso campo, 
falando em nome do pastor 
Fernando Brandão, Diretor 
Executivo da JMN, vestindo, 
de fato, a camisa de nossa 
Junta.

O escritório da JMN no Re-
cife foi montado nas depen-
dências do STBNB e, assim, 
a Junta passa a ser uma pre-
sença bem visível em nosso 
campo tornando possível o 
envolvimento dos alunos do 
Seminário.

A JMN preparou para 2012 
a Mega Trans em todo Brasil, 
que foi um grande desafio 
para os batistas brasileiros. 
O pastor Marcos Azevedo 
percorreu todo o Nordeste 
convocando pessoas para 
a grande tarefa de procla-
mar que “Jesus Transforma”. 
Foram realizados cultos de 
lançamento da Campanha, 
de dedicação de vidas, men-
sagens nas igrejas, visitas pro-
mocionais e no final colhidos 
os resultados.

Um novo desafio é apre-
sentado pela Junta ao casal: 
coordenar o Piauí, Paraíba e 

Rio Grande do Norte. Com 
a sua nova função, a família 
agora tem de residir em Te-
resina e ali preparar especial-
mente a Mega Trans 2013, de 
29 de junho a 13 de julho, no 
Estado menos evangelizado 
do Brasil – o Piauí.

Pastor Marcos Azevedo 
que em Pernambuco visitou 
110 igrejas e manteve laços 
estreitos com o STBNB e 
o SEC, instituições que lhe 
oportunizou a utilização de 
suas dependências para reu-
niões e cultos, colaborando 
com o seu trabalho, agora 
deixa o campo pernambu-
cano para uma nova missão: 
ganhar o Piauí para Cristo.

Ele e sua família fizeram 
parte da IB da Capunga e 
mantiveram laços fortes com 
a IB Emanuel em Boa Via-
gem. Ambas as igrejas deram 
total apoio ao seu ministério.

Posso afirmar que tive o 
privilégio de compartilhar 
dos seus projetos e ajudá-
-lo através da UFMBPE e da 
minha igreja, onde exerço a 
liderança do Ministério de 
Evangelismo e Missões.

Nossa oração é que o Se-
nhor abençoe sua vida e fa-
mília no exercício da nova 
missão.

Presença que fez diferença:  
Pr. Marcos Azevedo e família

PIB em Barra de 
Guabiraba fazendo o 

Natal Solidário

Batismo na  
IB em Guaira

Família com Daisy Correia na Igreja 
Batista Emanuel em Boa Viagem

Débora Nunes Cruz de 
Oliveira
Educadora Religiosa da PIB 
em Barra de Guabiraba, 
Pernambuco

Estamos profundamente 
felizes pela disposição, 
satisfação e solidarieda-
de dos nossos amados 

irmãos, em tornar mais alegre 
o Natal dos moradores próxi-
mos à Cachoeira do Galo, em 
nossa cidade. Em apenas 3 
meses juntos desde a cerimô-
nia de posse do nosso novo 
pastor Severino Nunes em 
setembro, sentimos a força de 
um coração adorador que essa 
igreja tem demonstrado para 
todos que a cercam. Participa-
ram deste projeto social crian-
ças, jovens e adultos, levando 
sorrisos e gentilezas à todos, e 
principalmente o verdadeiro 
Natal que é Jesus Cristo em 
seus corações.

Agradecemos ao Senhor 
nosso Deus por usar-nos 
como instrumentos de ben-
çãos. Todo louvor, honra e 
glória a Ele sempre!

Pr. Gilberto Sales
Igreja Batista em Guaira

A Igreja Batista em 
Guaira (SP) tem o 
prazer de informar 
que no dia 30 de 

dezembro de 2012 desceram 

as águas do batismo mais 7 
novos irmãos, após um pe-
ríodo de árduo trabalho de 
discipulado.

E ainda estamos prepa-
rando mais um casal que 
se batizarão nos próximos 
meses.
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Moisés Victor Guedes de 
Carvalho
Vice- Presidente da PIB em 
Goianinha, RN

Na noite  do dia 
07 de dezembro 
de 2012 foi um 
momento mar-

cante para os batistas norte 
rio-grandenses e principal-
mente para a nossa amada 
Primeira Igreja Batista em 
Goianinha. Estávamos como 
denominação batista, todos 
reunidos no Ginásio Polies-
portivo Osmundo Farias, na 
cidade de Goianinha, RN, 
comemorando em um culto 

de aniversário os 10 anos 
de Ordenação do pastor 
Eude Cabral Figueiredo, que 
tem seu ministério na PIB 
Goianinha e também tem a 
função de Diretor Executivo 
da Convenção Batista Norte 
Riograndense.

O pastor Eude Cabral Fi-
gueiredo foi ordenado ao 
ministério pastoral no dia 
07 de dezembro de 2002, 
durante esses 10 anos tem 
se dedicado à sua Igreja 
e em todas as atividades 
denominações. E nós como 
ovelhas do pastor Eude so-
mos gratos a Deus por sua 
dedicação e seu empenho 

em tudo que compete ao 
avanço do Evangelho do 
Senhor Jesus Cristo, e tem 
sido um exemplo para a 
sociedade, e o seu testemu-
nho de que é realmente um 
homem de Deus. Podemos 
notar que nesse período que 
ele está como executivo de 
nossa Convenção, o número 
de plantação de Igrejas e 
Congregações tem crescido 
em nosso estado, por isso 
louvamos ao Senhor que 
tem usado abundantemente 
a vida do nosso pastor.

A programação contou 
com a presença de muitos 
pastores, líderes de igrejas 

e também de nossa Con-
venção, havia também a 
presença de muitos irmãos 
de igrejas das cidades vi-
zinhas e também de igre-
jas que foram pastoreadas 
por Eude. Muitas pessoas 
de nossa cidade estiveram 
no culto prestigiando esse 
evento, vereadores e tam-
bém a presença do Prefeito 
da cidade de Goianinha, 
Geraldo Rocha Silva Junior 
(Junior Rocha). Muitas ho-
menagens foram prestadas 
pelas igrejas e também pela 
PIB Goianinha, o orador do 
culto foi o pastor Antônio 
Targino da Igreja Batista 

Cidade Jardim, da cidade de 
Natal (RN), que marcou esse 
evento com uma belíssima 
mensagem evangelística.

Que o Senhor nosso Deus 
abençoe a vida do nosso 
pastor, que é um exemplo 
de dedicação e serviços 
prestados ao Evangelho de 
nosso Senhor Jesus Cristo. 
O próprio pastor Eude re-
conhece que tudo que é e 
faz depende totalmente do 
Senhor, pois ele que dá o 
crescimento. “Pelo que nem 
o que planta é alguma coisa, 
nem o que rega, mas Deus 
que dá o crescimento” (I 
Coríntios 3.7).

10 anos de ordenação do  
pastor Eude Cabral Figueiredo

Eude, Laércio (diácono da Igreja), e seus pais Elisamar e Flavio Figueiredo Pastor Eude junto com sua família (Beatriz, Eude, Tarcia (esposa), Bárbara e Rafael)
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Redação de Missões Mundiais

Em 2013, o diretor executivo 
de Missões Mundiais, Pr. João 
Marcos Barreto Soares, desa-
fia as igrejas da Convenção 

Batista Brasileira a, juntamente com 
a JMM, Testemunhar às Nações pelo 
poder do Espírito.

“Sonho em ver cada batista com-
preendendo sua vocação, sua missão 
e integrado neste grande movimento 
para que, tomados de amor e repletos 
do poder do Espírito, façamos parte 
do projeto de Deus para o mundo. 
Sim, você é peça fundamental para 
o avanço da obra missionária no 
mundo: Testemunhe às nações pelo 
poder do Espírito”, diz o diretor.

Ao pensar em qual seria o tema 
da campanha deste ano, o Pr. João 

Programa recupera vidas em uma das 
principais rotas mundiais do tráfico de drogas
Pr. Marcos Pena Ramos
Missionário da JMM em 
Medellín, Colômbia

Há quase quatro 
meses como mis-
sionário em Me-
dellín, Colômbia, 

chego à conclusão que das 
muitas cidades pelas quais 
já passei, esta é a que tem o 
maior número de drogados 
pelas ruas. Uma necessidade 
contrastante com sua beleza 
tropical.

A história de Medellín é 
marcada principalmente pela 
ação do maior traficante de 
todos os tempos, Pablo Es-
cobar, morto em 1993. Ele 
liderou o cartel de Medellín, 
comandando 80% do tráfico 
de drogas de todo o mundo. 
Um país que até hoje é opri-
mido pelas Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
(Farc).

O resultado desta maldita 
raiz são jovens querendo ser 
como Pablo Escobar, forman-
do as “fronteiras invisíveis”, 
bairros dominados pelo trá-
fico, onde caso alguém tente 
entrar, corre o risco de ser 
sequestrado e/ou morto.

Chorei ao ver pessoas usan-
do drogas livremente pelas 

ruas, como se tudo isso fosse 
normal. Muitas crianças che-
gam a se prostituir em troca 
de drogas. O que mais me 
incomodou foi a passividade 
do restante da população; 
todos muito ocupados para 
ver a dor do próximo.

Foi neste contexto que 
Deus me colocou, junta-
mente com minha esposa, 
a missionária Lívia Ramos, 
para desenvolver o Programa 
para Auxílio e Recuperação 
(PARE).

Em dezembro de 2012, 
preguei em um congresso 
no Peru. Deus, que sabia do 
meu desânimo e temor de 
trabalhar em Medellín, levan-
tou um jovem de 20 anos e 
com problemas com drogas 
para me mostrar o quanto 
Ele conta comigo. Quando 
fiz o apelo, chorando aquele 
rapaz gritou: “Não quero 
morrer!”.

O jovem, chamado Sér-
gio, estava no meio de uma 
multidão de outros jovens 
que aceitaram ou se recon-
ciliaram com Jesus. Orei por 
ele e perguntei se queria ser 
internado para tratamen-
to. Ele respondeu que sim, 
porque não aguentava mais 
sofrer. Aos prantos, ele me 

contou que usava drogas 
desde os 10 anos de idade, 
que já foi preso várias vezes 
e agora seu pai é quem está 
em um presídio.

Levei o Sérgio para o nos-
so Centro de Tratamento do 
PARE no Peru. Ainda inter-
nado, ele expressa um dese-
jo enorme de ser um prega-
dor da Palavra de Deus. Ore 
por este jovem.

Esperamos que o PARE 
possa atender a muitos ou-
tros jovens que vivem em 
situação semelhante a que 
o Sérgio se encontrava. A 
ideia é adquirir uma fazen-
da que servirá como base 
mundial do programa e de-
pois abrir novas unidades 
em outros países. Nelas, 
os dependentes químicos 
receberão tratamento e trei-
namento para saírem re-
cuperados e prontos para 
trabalhar com o PARE pelo 
mundo.

Coincidência ou não, re-
centemente conversei com 
um pastor de Medellín que 
é proprietário de uma fazen-
da com todas as caracterís-
ticas que o PARE precisa. 
Falei do programa para ele, 
que confessou que após ter 
passado 20 dias em coma se 

recuperando de um infarto, 
Deus lhe disse que o man-
teria vivo para que desse 
um destino a sua fazenda 
e, assim, o nome de Jesus 
fosse glorificado.

Ainda estamos em negocia-
ções. Clame ao Senhor para 
que o melhor aconteça, a fim 
de que muitas vidas sejam li-
bertas das drogas e os planos 
Dele se cumpram.

Pr. Marcos Pena Ramos

Conheça os pilares da Campanha 2013  
da JMM e testemunhe às nações

Marcos e sua equipe entenderam 
que precisavam lembrar aos crentes 
o que Jesus nos disse em Atos 1.8, 
“Mas recebereis a virtude do Espí-
rito Santo, que há de vir sobre vós; 
e ser-me-eis testemunhas, tanto em 
Jerusalém como em toda a Judeia e 
Samaria, e até aos confins da terra”. 
Eles observaram que o poder que 
Jesus fala não é para nossa própria 
satisfação, mas para testemunharmos 
Dele mesmo, o Cristo. O poder não 
é para conquistarmos nossos sonhos, 
mas para ganharmos o mundo para 
Cristo.

Com o tema Testemunhe às Na-
ções pelo Poder do Espírito, a JMM 
desenvolveu toda a Campanha 2013 
a partir de quatro pilares considerado 
fundamentais para anunciar Cristo a 
todos os povos. Esses pilares são:

INTERCEDER

Não fazemos nada sem oração, fé e submissão a Deus. 
Devemos pedir ao Pai que Seu Santo Espírito nos capa-
cite a viver a Grande Comissão. Suas orações fortalecem 

nossos missionários e a evangelização dos povos. ORE!

MOBILIZAR

Onde você estiver, aonde você for, torne o Evangelho 
conhecido. Estude, prepare-se e compartilhe a Palavra de 
Deus. Mobilize seus amigos, familiares e sua igreja para 

que a intensidade do envolvimento com a obra missionária 
mundial aumente dia a dia. Testemunhemos pelo poder do 

Espírito Santo de Deus. FALE!

IR

Aceite o desafio de testemunhar de Cristo ao mundo 
com sua vida, sua vocação, sua voz, suas orações e seu 
tempo. Ir não significa deixar sua vida para trás e se mu-

dar para um lugar distante. Ao contrário, significa ir com 
tudo o que você é e tem, sendo a conexão entre Cristo e 

aqueles que não O conhecem. VÁ!

OFERTAR

Seja a diferença que o mundo precisa: ame, doe, oferte, 
viva a missão. Para cumprir o Ide, é necessário amar a 
Deus, ao próximo e compreender a urgência e a neces-

sidade de evangelizar o mundo. Doe-se. Seja vocação, 
tempo ou recursos financeiros, oferte com amor, sinceridade 

e liberalidade. VIVA!

Envolva-se integralmente com a missão. Faça parte! Vamos testemunhar 
o Evangelho até os confins da terra.
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Fernando da Silva Rocha
Presidente da Convenção 
Batista Paraibana, jornalista 
e pastor da PIB de 
Mangabeira

No período de 17 a 
19 de agosto pas-
sado realizamos 
a 87ª Assembleia 

Geral Ordinária no mais ab-
soluto clima de comunhão, 
como vem acontecendo com 
as nossas reuniões, desde o 
início de 2012. Participaram 
da Assembleia 54 igrejas 
representadas por 133 men-
sageiros inscritos e um total 
de aproximadamente 300 
pessoas.

A diretoria eleita na 86ª 
Assembleia Geral, realiza-
da em 4 de fevereiro, foi 
reeleita, com exceção do 
3º secretário, que se en-
contrava ausente. A eleição 
foi secreta conforme deter-
mina o Estatuto. O ápice 
da Assembleia ocorreu ao 
término do sermão inspira-
dor e conciliador do pastor 

Cirino Refosco, na 4ª sessão. 
Naquele momento, na quali-
dade de presidente da Con-
venção Batista Paraibana, e 
em seu nome, pedi perdão 
aos pastores Cirino Refosco 
e Roberto Manuel de An-
drade e suas famílias, pela 
perseguição que sofreram a 
partir de 2009 pelo Grupo 
de Trabalho.

De igual modo foi pedido 
perdão a todos os pastores, 
líderes e Conselho Fiscal 
que estão sendo processa-
dos criminalmente, de for-
ma indevida e ilegal, por 
quem não estava autorizado 
a fazê-lo. Esses irmãos fo-
ram processados porque não 
aceitaram as irregularidades 
que estavam sendo pratica-
das e atitudes contrárias aos 
interesses da Convenção. Foi 
um momento de profunda 
emoção, estando o plenário, 
espontaneamente, em pé 
aplaudindo demoradamente 
aquele gesto do presidente, 
em nome da Convenção. O 
pedido de perdão foi dirigi-

do também às igrejas batistas 
do sertão paraibano.

Para consolidar mais ainda 
o retorno à paz, o egrégio Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, 
por unanimidade, negou pro-
vimento ao Agravo de Instru-
mento nº 200.2012.064252-
1/001 (isto é, jugou improce-
dente) pelo qual se tentava 
anular a reunião do Conselho 
de Planejamento e Coorde-
nação realizada no dia 07 de 
janeiro de 2012 e, em conse-
quência, os efeitos da reins-
talação da 86ª Assembleia 
Geral Ordinária, realizada 
em 04 de fevereiro de 2012, 
no templo da Igreja Evangé-
lica Batista de João Pessoa.

Eis a ementa do Acordão:

“Agravo de instrumento 
nº 200.2012,064252-1/001 
? Relator: Aluízio Bezerra 
Filho, Juiz Convocado em 
substituição ao Des. José Di 
Lorenzo Serpa ? Agravan-
te: Francimar Gomes Moura 
(adv. Luiz Anotônio Almeida 
Freitas) ? Agravado: Antô-

nio Morais de Medeiros e 
outros (adv. Lanco José de 
Cordeiro e outros) – Agravo 
de Instrumento. Destituição 
do presidente da Convenção 
Batista Paraibana. Decisão 
tomada ad referendum pelo 
Conselho em reunião extraor-
dinária. Estatuto que prevê tal 
hipótese. Destituído que tinha 
conhecimento da reunião. 
Prova inequívoca. Ausência 
de ofensa aos princípios do 
contraditório e da ampla de-
fesa. Manutenção da decisão 
agravada. Desprovimento do 
recurso. Se o Estatuto prevê 
a realização de assembleia 
extraordinária, na qual o Con-
selho pode tomar decisões 
?ad referendum?, este possui 
poderes suficientes, inclusive, 
para destituir o presidente da 
instituição, como na espécie. 
Não há se falar em ausência 
de obediência aos princípios 
do contraditório e da ampla 
defesa, tendo em vista que o 
autor/agravante e então pre-
sidente da Convenção, teve 
conhecimento prévio da dis-

cutida reunião extraordinária 
e, inclusive, tentou impedir 
sua realização através de 
notificações extrajudicial. 
Acorda o Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, por 
sua 1ª Câmara Cível, em 
sessão ordinária, à unanimi-
dade, negar provimento ao 
agravo de instrumento, nos 
termos do voto do relator, 
em harmonia com parecer 
ministerial” (Diário de Justi-
ça da Paraíba – 13.09.2012, 
pág. 09).

As vitórias não devem ser 
atribuídas a este ou aquele 
irmão ou líder, mas a toda 
Convenção Batista Paraibana 
que com oração buscou se-
guir o Grande Comandante, 
o Senhor da vitória, Jesus. A 
Ele toda a glória.

Agora, nos resta continuar 
trabalhando nesta nova ca-
minhada, iniciada em janei-
ro passado, sem mágoa ou 
ressentimento, com o olhar 
voltado para Cristo, Autor e 
Consumador da nossa fé.

87a Assembleia Geral Ordinária da 
Convenção Batista Paraibana
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1ª SESSãO
Sexta-feira  -  Dia 25 - 8h30 às 12h00
08h30  -  Composição da mesa
08h40  -  Instalação da 93ª Assembleia da CBB (Tema, divisa e hino) –  

                  Presidente da CBB
08h50  -  Aprovação do Programa Provisório
08h55  -  Momento cívico “Hino Nacional Brasileiro”
09h05  -  Oração pela Pátria
09h10  -  Louvor e Adoração
09h25  -  Estudo Bíblico: Santidade na Era Digital
               Pr. Luís Roberto Silvado (PR)
10h05  -  Momento de Oração e Louvor
10h25  -  Nomeação das Comissões 
10h35  -  Louvor e Adoração
10h50  -  Mensagem
               Pr. Paschoal Piragine Junior  -  Presidente da CBB
11h35  -  Momento de Oração pela Denominação e toda a sua liderança
11h40  -  Louvor e Adoração
11h50  -  Aprovação da agenda para 2ª Sessão e Encerramento

2ª SESSãO
Sexta-feira  -  Dia 25 - 14h00 às 17h30
14h00  -  Instalação da 2ª sessão
14h05  -  Expediente
14h10  -  Adoração e louvor (Tema, Divisa e Hino)
14h30  -  Relatório do Conselho Geral – Apresentação (40min)
               Deliberação e aprovação (100min)
16h50  -  Parecer da Comissão de Indicação
17h10  -  Inspiração Musical
17h20  -  Aprovação das agendas das reuniões 3ª e 4ª Sessões e Encerramento

3ª SESSãO - NOITE DA vALORIZAçãO DA NOvA gERAçãO
Sexta-feira  -  Dia 25  -  19h30 às 21h30 
19h30  -  Instalação da 3ª sessão
19h40  -  Apresentação das Autoridades e Visitantes
19h50  -  Saudação aos Batistas Brasileiros
20h00  -  Mensagem aos Batistas Sergipanos, autoridades e visitantes
20h10  -  Adoração e louvor (Tema, Divisa e Hino)
20h30  -  Mensagem Oficial – “Valorizando a Nova Geração”
               Diaconisa Elena Salles da Silva Pinto (DF)
21h15  -  Inspiração musical e Oração
21h25  -  Encerramento 

4ª SESSãO
Sábado  -  Dia  26  -  08h30 às 12h00
08h30  -  Instalação da 4ª Sessão 
08h35  -  Expediente
08h40  -  Adoração e Louvor – Tema, divisa e hino
08h45  -  Estudo Bíblico: Santidade na Era Digital
               Pr. Luís Roberto Silvado (PR) 
09h25  -  Representação Denominacional 
09h25  -  Nomeação das Diretorias das Câmaras Setoriais 
09h50  -  Orientações sobre Câmaras Setoriais 
10h00  -  Adoração e Louvor 
10h15  -  Mensagem – “Conflitos de Gerações na Igreja”
               Pr. Abelardo Rodrigues (GO) 
10h55  -  Inspiração Musical e Oração
11h10  -  Comissão de Programa 
11h30  -  Aprovação das agendas das reuniões 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Sessões
11h55  -  Encerramento

5ª SESSãO
Sábado - Dia  26 - 14h00 às 17h30
•Câmara Setorial de Missões
•Câmara Setorial de Educação Religiosa
•Câmara Setorial de Educação Teológica
•Câmara Setorial de Ação Social

6ª SESSãO - NOITE DE gRATIDãO PELA AMBB
Sábado  - Dia 26  -  19h30 às 21h30
19h30  -  Instalação da 6ª Sessão 
19h35  -  Tema, Divisa e Hino Oficial
19h45  -  Louvor e Adoração
20h00  -  Exposição dos Objetivos e Dedicação de 2013 -  Ano da Nova Geração
              Pr. Paschoal Piragine Junior  -  Presidente da CBB
20h20  -  Gratidão pelos 30 anos da AMBB
20h40  -  Mensagem:
               Pr. Genilson Vaz (SP)
21h20  -  Inspiração Musical
21h25  -  Encerramento

Domingo  -  Dia 27  -  08h30 às 12h00
CONFERêNCIAS SIMULTâNEAS NAS IgREJAS BATISTAS DE ARACAJU (SE)

Domingo  -  Dia 27  -  14h00 às 17h30
Câmeras Setoriais

Domingo  -  Dia 27  -  14h00 às 17h30
ENCONTRO NACIONAL BATISTA DE AçãO SOCIAL 2013

Programa para a 93a Assembleia da 
Convenção Batista Brasileira

Domingo  -  Dia 27  -  20h00 às 21h30
NOITE DE CELEBRAçãO DO CENTENáRIO SERgIPANO

7ª SESSãO
Segunda-feira -  Dia 28  -  8h30 às 12h00 
08h30  -  Instalação da 7ª Sessão 
08h35  -  Expediente 
08h40  -  Tema, Divisa e Hino Oficial
08h50  -  Estudo Bíblico: Santidade na Era Digital
               Pr. Luís Roberto Silvado (PR)
09h20  -  Eleição da Presidência (Primeiro Escrutínio)
09h40  -  Mensagem 
               Pr. Michael Piragine
10h20  -  Coral de Jovens e Adolescentes Batistas de Aracaju
10h30  -  Eleição da Presidência (Segundo Escrutínio)
10h50  -  Inspiração Musical
10h55  -  Eleição dos demais cargos
11h55  - Aprovação da agenda da 8ª Sessão e Encerramento

8ª SESSãO
Segunda-feira  -  Dia 28 - 14h00 às 17h30 
14h00  -  Instalação da 8ª Sessão 
14h05  -  Expediente 
14h10  -  Inspiração Musical
14h15  -  Parecer do Conselho Fiscal 
15h15  -  Inspiração Musical
15h20  -  Comissão de Programa
15h30  -  Relatório da Câmara Setorial de Missões
16h00  -  Relatório da Câmara Setorial de Ação Social
16h30  -  Relatório da Câmara Setorial de Educação Religiosa
17h00  -  Relatório da Câmara Setorial de Educação Ministerial)
17h30  -  Aprovação da agenda da 9ª e 10ª sessão e Encerramento

9ª SESSãO - NOITE DE MISSõES
Segunda-feira  -  Dia 28  -  19h30 às 21h30
19h30  -  Instalação da 9ª Sessão 
19h40  -  Programa Missionário – “Fazendo Missões na Janela 4/14”
               Missões Nacionais & Missões Mundiais 
21h30  -  Encerramento

10ª SESSãO
Terça-feira  -  Dia 29  -  8h30 às 12h00
08h30  -  Instalação da 10ª Sessão 
08h35  -  Expediente 
08h45  -  Adoração e Louvor
08h55  -  Estudo Bíblico: Santidade na Era Digital
               Pr. Luís Roberto Silvado (PR) 
09h35  -  Adoração e louvor 
09h40  -  Comunicação Literária – Editora Convicção
09h50  -  Representação denominacional – ABM e UBLA
10h05  -  Relatório da Comissão de Assuntos Especiais
10h25  -  Comissão de Programa
10h55  -  Aprovação das agendas da 11ª e 12ª Sessões
11h00  -  Inspiração Musical
11h10  -  Mensagem:  “Fazendo Diferença com a nova geração.”
               Pr. Marcos Monteiro (CE)
11h50  -  Inspiração Musical e Oração
12h00  -  Encerramento

11ª SESSãO
Terça-feira  -  Dia 29 - 14h00 às 17h30
14h00  -  Instalação da 11ª Sessão 
14h10  -  Expediente 
14h15  -  Parecer da Comissão de Renovação do Conselho
14h45  -  Comissão de Programa
15h00  -  Painel: Convivendo com a Nova Geração (90min)
               •Moderador: Lécio Dornas (RJ)
              •Psicóloga: Silvana Calixto (PR)
              •Sociólogo: Estevan Fernandes de Oliveira (PB)
              •Músico: Pr. Fernandinho (RJ)
              •Educadora Cristã: Tania Oliveira de Araújo (MG)
17h25  -  Encerramento

12ª SESSãO - NOITE DA NOvA gERAçãO
Terça-feira – Dia 29 - 19h30 às 21h30
19h30  -  Instalação da 12ª Sessão
19h35  -  Tema, divisa e Hino Oficial
19h45  -  Mensagem  –  “A Nova Geração assume a Missão”
              Gilciane Abreu (BC)
20h25  -  Inspiração Musical
20h35  -  Apresentação Oficial e Oração pelas  

                  Novas Diretorias das Organizações 
               (UFMBB, UMHBB, OPBB, AECBB, AMBB, ADBB, AEPBB,  

                  ABIBET, ANEB)
20h45  -  Posse da Nova Diretoria da CBB
20h55  -  Palavra do Novo Presidente
21h00  -  Gratidão a equipe local
21h10  -  Filme promocional da 94ª Assembleia da CBB
21h25  -  Oração de Encerramento da 93ª Assembleia da CBB
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O Dr. David Au-
gsburger disse: 
“ N u m  m u n d o 
onde a comuni-

cação é defeituosa, a comu-
nidade é possível ao com-
preendermos os outros! Num 
mundo de alienações doloro-
sas, a comunidade é criada 
ao aceitarmos os outros! Num 
mundo de confianças traídas, 
a comunidade é mantida se 
houver perdão!” Ele disse: 
“Eu te vejo como transgressor! 
Sinto-me ferido, inocente, 
explorado, abusado! Estou te 
apontando o dedo da culpa. 
Qualquer movimento em 
direção ao perdão começa 
em reconhecer que estamos 
juntos nesta dor”.

Vamos caminhar juntos, 
na companhia de Jesus, para 
aprendermos com Ele, a per-
doar os que nos ofendem; 
abençoar os que nos amaldi-
çoam e bendizer os que nos 
maldizem. Estas atitudes são 
dos regenerados, nascidos 
de novo, que morreram com 
Cristo naquela cruz e ressus-
citaram com Ele em novidade 
de vida, para viver a vida Dele 
neste mundo. Jesus perdoou 
os Seus algozes; o mesmo 
fez Estevão. À luz do texto de 
Jesus, abordaremos princípios 
que nos ajudarão a viver uma 
vida cristã autêntica, cheia de 
graça. Vida de perdoados para 
perdoar.

É neste contexto que po-
demos aprender com a Lei 
e a Graça. A Lei revela a en-
fermidade e a graça, a cura 
(vv. 21,22). “O Senhor Jesus 
estabeleceu uma regra geral, 
de que devemos perdoar às 
outras pessoas ao máximo. 
Ele não fala de apoio à impu-
nidade. Devemos manter uma 
atitude geral de misericórdia, 
disposta a perdoar aos nossos 
irmãos e semelhantes. Era 

uma excelente qualidade do 
arcebispo Cranmer que, se 
alguém chegasse a ofendê-
-lo, certamente acabaria tor-
nando-se amigo dele” (Rom. 
12.20).

Paulo nos ensina a ser bon-
dosos, cheios de compaixão 
uns para com os outros, per-
doando uns aos outros, as-
sim como Deus nos perdoou 
em Cristo Jesus (Ef. 4.30-32). 
“Quem odeia é escravo do 
ódio. Quem ama é escravo 
do amor”. “Porque Deus ama 
o pecador, Ele providenciou 
a sua plena salvação do peca-
do, por meio de nosso Senhor 
Jesus Cristo. O pecado afasta 
o homem de Deus, mas, por 
outro lado, o próprio Deus 
é quem afasta o homem do 
pecado, pela graça em Cristo, 
perdoando-o por comple-
to e purificando-o de toda 
a injustiça. Não há cárcere 
no evangelho” (Paranaguá). 
Aqui entendemos perfeita-
mente a doutrina da graça 
(vv.23-27). Conhecendo o 
contexto (vv.23,24): “Os ser-
vos da parábola eram oficiais 
de alta posição a serviço do 
imperador, alguns dos quais 
muitas vezes tinham ocasião 
de tomar emprestadas grandes 
somas do tesouro imperial. 
Nesta história, a quantia do 
primeiro débito é deliberada-
mente dada com exagero para 
tornar mais vivido o contraste 
com o segundo débito”.

Há uma incapacidade total 
para o pagamento da divida 
(v.25). Nós, definitivamen-
te, não temos condições de 
pagarmos a divida do nosso 
pecado. Não há, não houve 
e nunca haverá condições 
em nós de saldarmos a nos-
sa divida para com o nosso 
Deus. A nossa vida é inca-
paz, insuficiente para saldar 
tal débito. No v.26, vemos 

o otimismo do devedor. No 
fundo achamos que podemos 
pagar uma divida impagável. 
Como diz Dr. Tasker; “Como 
já foi assinalado muitas vezes, 
os devedores são otimistas. Se 
tão somente se lhes der tempo 
suficiente, estão convencidos 
de que acharão meios de fa-
zer o reembolso”. Diz o texto 
que ele caiu em terra e ado-
rou. Com maior precisão uma 
tradução diz: “caiu sobre seus 
joelhos, implorando-lhe”. A 
divida era astronômica e exi-
giu dele um esforço imenso 
para constranger o credor.

Stanley Jones disse que “a 
virtude central do cristianismo 
é o poder do perdão”. Alexan-
der Pope disse: “Errar é huma-
no, mas perdoar é divino”. “A 
dor da alma seca o amor”. A 
alma do perdão é esquecer 
a ofensa. “O Evangelho de 
Cristo é a mensagem da alfor-
ria permanente aos escravos 
do pecado. Deste modo, os 
alforriados em Cristo são, 
por outro lado, agentes de 
emancipação constante neste 
mundo de prisioneiros de 
amarguras profundas. Só os 
perdoados por Cristo estão ha-
bilitados, de fato, a perdoar os 
seus ofensores” (Paranaguá).

Que precioso texto! “Se-
nhor, se atentares para o pe-
cado, quem resistirá? Mas o 
perdão está contigo, para que 
sejas temido” (Sal. 130.3,4). 
Isaias 55.7c: “Volte-se para o 
nosso Deus, porque é RICO 
em perdoar”. A natureza hu-
mana é, via de regra, punitiva 
e vingativa (vv.28-30). Aquele 
devedor perdoado “aquecia-
-se ainda ao calor do sol da 
misericórdia real quando tra-
tou de seu conservo com tanta 
falta de misericórdia!”. O levi-
ta e o sacerdote passaram de 
largo diante do judeu caído, 
seu compatriota, mas o sama-

ritano foi movido pelo amor 
que perdoa, levanta, encoraja, 
cuida, alimenta aquele que o 
odiava.

Quantas vezes vemos o 
cisco no olho do outro e não 
vemos a trave no nosso. A 
parábola diz que aquele ho-
mem, perdoado de uma di-
vida astronômica, vê um de-
vedor seu, que lhe devia uma 
quantia irrisória, cobrou de 
forma veemente e o homem 
não tinha o dinheiro. O que 
ele, como credor, fez? A res-
posta do homem foi a mesma 
que ele deu diante do Rei. 
Mas a resposta dele foi oposta 
a do rei (v.30). Sabemos que o 
ódio, a ingratidão e ganancia 
prendem os homens, os escra-
viza, os infelicita; mas o amor, 
a gratidão e a liberalidade li-
bertam os homens, os felicita.

O não-perdão está ligado a 
natureza de Adão, enquanto o 
perdão está ligado à natureza 
de Cristo em nós. O não-per-
dão é produto de um coração 
religioso ou não-regenerado 
produzindo amargura, res-
sentimento, discórdia, desar-
monia, confusão, violência, 
morte. Nos vv.32-34, “o rei 
agora revoga a sua decisão 
anterior. A ordem para que 
o devedor fosse vendido deu 
lugar à ordem para que ele 
fosse entregue aos verdugos 
que o torturassem até que 
ele viesse a pagar, como ele 
mesmo tinha metido o seu 
devedor na prisão até que 
saldasse a divida. Os deve-
dores eram submetidos à tor-
tura para levá-los a revelar as 
fontes inconfessas de renda. 
Neste caso, porém, a tortura 
foi unicamente penal, pois a 
vitima nunca teria meios para 
pagar” (Tasker).

Percebemos que houve tes-
temunhas (v.31). Há uma cha-
mada para o acerto de contas 

e a consequente condenação 
(vv.32-34). O padrão de Deus 
está definido (v.35). “Deve-se 
dar perdão, não com espírito 
queixoso, mas de coração” 
(Tasker). Entendemos perfei-
tamente o ensino de Jesus em 
Mateus 25.31-46: O amor não 
é platônico, mas prático, pois 
deve ser expresso em atitu-
des e atos concretos sempre 
para a glória do Pai. O que 
aprendemos deste texto de 
Jesus? Fomos perdoados de 
uma ofensa que não tínha-
mos nenhuma condição de 
resgatar. A nossa divida Jesus 
pagou na cruz. Ele tomou o 
nosso lugar para que, nEle, 
perdoemos a todos que nos 
ofendem. “É impossível ser 
cristão e não perdoar”. O 
perdão está ligado à saúde 
enquanto o não-perdão está 
ligado à enfermidade, à doen-
ça (Paranaguá: 37-40). “Sem o 
perdão, nós somos reféns das 
amarguras profundas. Uma 
pessoa amargurada vive uma 
subvida como experiência do 
substrato de seu ódio.

Dr. Martin Luther King, 
pastor pacifista negro, de-
tentor do prêmio Nobel da 
Paz em 1964 e assassinado 
pelo horror do racismo, dis-
se certa feita: ‘o ódio é um 
fardo pesado demais para 
ser carregado’”. Que a nossa 
oração seja: Senhor, muito 
obrigado pelo perdão que tu 
conferiste a mim por meio de 
Jesus. Agora, perdoado, dese-
jo, enquanto viver, perdoar a 
todos os que me ofenderem. 
Ajuda-me, por favor. Senhor, 
eu não posso, sou fraco, mas 
tu PODES para a Glória de Ti 
mesmo, em nome de Jesus, 
Aquele que a Si mesmo se 
deu por nós, nos reconcilian-
do contigo afim de vivermos 
uma vida de reconciliados 
para reconciliar sempre.
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Depois de ter co-
nhecido uma mi-
núscula parte da 
riqueza literária 

produzida por mentes bri-
lhantes como Eugene Peter-
son, Henri Nouwen e James 
Hunter, a minha compre-
ensão acerca da prática do 
ministério pastoral passou 
por uma profunda metanoia, 
resultando numa reconfigu-
ração ministerial marcada 
por uma devocionalidade 
que rompe com os holofo-
tes danosos e me empurra 
para os bastidores da me-
nosprezada contemplação. 
Entretanto, quero ater-me a 
três problemas abordados 
pelo Henri Nouwen, os quais 
nos desafiam a elaborar uma 
prática do ministério pastoral 
que consiga transcender os 
interditos e desafios impostos 
pelo mundo contemporâneo.

Abdicando-se do olhar dos 
holofotes e caminhando 

em direção à Oração
Vivemos num tempo que 

proclama com veemência o 
enaltecimento e a relevância 
do ego. Há uma necessidade 

neurótica de comprovar o 
quanto o “deus ego” pode 
“realizar coisas”, “mostrar 
coisas”, “provar coisas”, 
“construir coisas”. Diaria-
mente os pastores são ten-
tados pela relevância, a fim 
de que concebam a ideia 
que a beleza do ministério 
está condicionada a quanti-
ficação de suas realizações. 
Em contrapartida, Nouwen 
decidiu encarnar um ego 
sem enfeite, que o deixava 
vulnerável, aberto a receber 
e a dar amor indiferente de 
quaisquer realizações. Este 
é o desafio da irrelevância 
ministerial, entretanto, so-
mente venceremos a tirania 
da relevância se crermos que 
Deus não nos ama por causa 
do que nós fazemos ou reali-
zamos, mas porque nos criou 
e nos redimiu.

Se o desejo contemporâneo 
de ser relevante nos domi-
nar, a nossa vocação divina 
ficará comprometida. Faz-se 
necessário que a nossa busca 
pelo sucesso seja substituída 
pela encarnação da devo-
ção. Posto isto, depreende-
mos, que o melhor remédio 
para combater o câncer da 
relevância ministerial é a 
oração. Nouwen afirma: “A 
oração nos mantém em casa, 

fundamentados e seguros, 
mesmo quando estamos na 
estrada, nos movendo de um 
lugar para outro e cercados 
por sons de violência e de 
guerra”. A genuína teologia 
promove a nossa união com 
Deus em oração. O autên-
tico pastor não sucumbirá 
face às inúmeras propostas 
do mundo ativista se a sua 
práxis pastoral estiver abso-
lutamente dependente de 
uma teologia espiritual que o 
torna intimamente conectado 
com Deus. A oração mantém 
o pastor transitando pelo 
caminho pavimentado pela 
contemplação, equilíbrio e 
sabedoria.

Da Popularidade 
ao Ministério

A onda circense transfor-
mou pastores em trapezis-
tas, pastores em máquinas 
de fabricar programas que 
atraiam as multidões. O agra-
vante é que na caminhada, a 
teologia circense promove 
uma frustração sem prece-
dentes, desnudando abrup-
tamente o super pastor, que 
a bem da verdade é tão frágil 
quanto os outros seres hu-
manos. Uma prática pastoral 
triunfalista tende a andar 
na contramão da filosofia 

ministerial implantada pelo 
Mestre de Nazaré. Nouwen 
aborda algo esplendoroso, 
a saber: “Jesus recusou-se 
a ser um super-homem. Ele 
não veio para se mostrar. Ele 
não veio para caminhar sobre 
as asas incandescentes, para 
engolir fogo ou para colocar 
a sua mão na boca do leão 
para demonstrar o valor do 
que tinha a dizer”. Diante 
de uma sociedade altamen-
te individualista, dominada 
por um narcisismo crônico, 
refém de um egocentrismo 
neurótico, escravizada pela 
competitividade do capitalis-
mo selvagem, cabe ao pastor, 
movido pela mola propulsora 
da humildade, conservar-se 
puro, no sentido de perceber 
que a fraternidade é uma 
prática pastoral que combate 
um ministério que gravita em 
torno de seu próprio umbigo 
eclesiástico.

A alienação tem fabricado 
líderes desencarnados, e, 
sobretudo desplugados das 
conexões ministeriais que os 
ajudariam a caminhar de for-
ma saudável. Se nos aceitás-
semos como seres constituí-
dos de carne, defenderíamos 
que a encarnação é o melhor 
antídoto para erradicar a ego-
latria contemporânea.

De Líder a Liderado
O mundo contemporâneo 

tem oferecido como prato 
principal o “poder”. Nas úl-
timas décadas, o poder tem 
transformado pastores em 
cruéis manipuladores. Nou-
wen nos adverte: “É mais 
fácil controlar e manipular 
as pessoas do que amá-las”. 
Quanto mais desejamos 
o poder, mais nos auto-
-denunciamos de pastores 
incompetentes na arte de 
construir relacionamentos 
saudáveis e profícuos. Por 
optarmos pelo imperialismo 
pastoral, estamos ferindo, 
massacrando e tornando 
subservientes aqueles e 
aquelas que deveriam ser 
apenas amados e cuidados 
pela bondade.

Abdicar-se do governo pas-
toral ditador e imperialista é 
tão somente permitir que os 
outros também nos liderem. 
Urge um empobrecimento 
do ego pastoral para que a 
igreja de Jesus seja liderada 
por pastores que se permitem 
ser pastoreados.

Por fim, resta-nos repensar-
mos sobre as nossas posturas 
pastorais e nos submetermos 
ao modelo pastoral de Cristo 
que sobrevive a qualquer 
momento histórico.

Desafios para prática do ministério 
pastoral no contexto contemporâneo

Uma grande rede 
de TV a cabo lan-
çou uma série bem 
criativa de propa-

gandas, procurando demons-
trar que os concorrentes não 
possuem a mesma qualida-
de e se valeu da expressão 
“tipo”, isto é, os serviços dos 
concorrentes não são como 
os dela, são “tipo”. É uma 
expressão muito utilizada 
em nosso idioma brasileiro 
(prefiro chamar nosso idioma 
assim).

Ao longo de mais de 3 dé-
cadas tenho notado muita 
gente justificando sua atitude 
como batista, alguns até se 
gabam dizendo “baptista”. 
Muitas destas situações, mui-
tas mesmo, não conseguem 
ser legitimadas pelo cadinho 
de nossa história ou mesmo 
de nossos ideais fundamentos 
identitários. Posso citar alguns 
exemplos.

Um dia fui chamado para 
ir a um concílio de exame de 
um jovem futuro pastor, pois 
prometiam massacrá-lo por 
não ter tendências calvinistas, 

afinal, me diziam, batista não 
é calvinista. Fui ao concílio 
e, de fato, esta foi a tônica. 
Quando o jovem e os que ali 
estavam foram convidados 
a se retirar e os colegas pas-
tores começaram a discutir, 
lembrei-lhes de nossa histó-
ria sobre os batistas gerais 
(arminianos) e os particulares 
(calvinistas) e também que o 
anticalvinismo deles não era 
consistente com a doutrina 
da eternidade da salvação. Se 
eram tão arminianos assim 
por que não defendiam a per-
da da salvação? Veja não sou 
calvinista, nem arminiano, 
mas algo como “calviniano”. 
Então, a visão dos colegas era 
que todo batista tem de ser ar-
miniano, mas nossa fé acolhe 
as duas possibilidades.

Essa diversidade doutrinária 
é compatível com o concei-
to batista (e da Reforma) de 
“competência da alma”, isto 
é, todo crente tem acesso a 
Deus, à sua Palavra e pode 
interpretá-la buscando as suas 
convicções (sacerdócio uni-
versal dos santos). Tenho dois 

livros que sempre mostro aos 
meus alunos, que trazem co-
leções de Declarações Dou-
trinárias batistas que foram 
surgindo na história. A diver-
sidade doutrinária entre essas 
Declarações é notória. Além 
da questão da eleição que 
citei acima, temos a questão 
da eternidade ou perda da sal-
vação. Algumas declarações, 
especialmente europeias, são 
arminianas (defendem a per-
da), outras (New Hampshire, 
por exemplo) são calvinistas 
neste assunto (defendem a 
eternidade). Wallace escreveu 
o famoso livro “O que creem 
os batistas”, meu falecido pro-
fessor de seminário, saudoso 
pastor Tiago Lima, dizia que o 
título do livro deveria ser “O 
que creem batistas”. Afirmar 
algo fora disso é tipo batista.

Meus irmãos, ser batista é 
algo complexo, pois como 
conviver com essa diversida-
de? Embora tenhamos essa 
diversidade doutrinária (e em 
outros campos também), o 
nosso ponto de partida deve 
ser o que é conhecido como 

“Princípios Distintivos dos 
Batistas”, como dizemos em 
Inglês, é nosso “core”, isto 
é, o “núcleo duro” de nossa 
identidade.

A forma do culto é outro 
tema complicado. Um dia 
ouvi de um antigo professor 
batista de música que tudo 
o que é contemporâneo não 
deve estar no culto de uma 
igreja batista. Perguntei para 
ele então se a antiga música 
europeia e/ou norte-ameri-
cana seria o certo. Ele disse 
que este era o caminho. É 
uma conclusão tipo batista, 
a diversidade batista litúrgica 
nos cultos quando ocorrem 
as reuniões da Aliança Batista 
Mundial mostram o contrário.

O que mais poderia dizer? 
A autonomia ampla, total 
e irrestrita das igrejas que 
se filiam a uma Convenção 
talvez seria uma outra con-
clusão tipo batista. A partir 
do momento que uma igreja 
se filiou a uma associação ou 
convenção de igrejas para 
cooperarem entre si, tem res-
tringida a sua autonomia. 

Queiramos ou não.
O transporte deste conceito 

de autonomia da igreja para 
o ambiente de Conselhos e 
Juntas é outra atitude tipo 
batista. A Convenção e sua 
estrutura não são igreja, não 
ministram ceia, não batizam. 
São estruturas de serviços que 
objetivam ajudar as igrejas a 
cumprirem a sua missão (falei 
sobre isso recentemente aqui 
nesta coluna). A estrutura 
convencional deve se reves-
tir de um caráter de compe-
tência e desempenho com 
elevada qualidade a serviço 
das igrejas. Não são órgãos 
autônomos, necessitam passar 
pelo “crivo” de um Conselho 
Geral, de uma Assembleia de 
Convenção, por exemplo.

Nisso tudo temos a lição 
para reestudarmos a nossa 
história batista, nossos ide-
ais, nossos fundamentos e 
tomarmos cuidado para não 
dizer que isso ou aquilo são 
ou não batistas a partir de 
alguma tradição infundada ou 
mesmo de nossa opinião. Fica 
aí o desafio!

OBSERVATóRIO BATISTA
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Tipo batista




