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93 Assembleia viveu
momentos de reconhecimento
da Nova Geração e
apresentação da nova diretoria
a

Foto: Selio Morais

A 93ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que reuniu até 3.500 mensageiros nas sessões, começou de joelhos, com oração dirigida pelo presidente pastor
Paschoal Piragine Junior. Durante toda a Assembleia o destaque das mensagens
foi o tratamento da nova geração, como alcançar e como levar a mensagem de
Cristo para uma geração comandada pela tecnologia. Ao final da Assembleia, o
presidente eleito, pastor Luís Roberto Silvado (foto), declarou na posse da nova
diretoria o desejo de servir como servos do Senhor (págs. 7, 8, 9, 10, 11).
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A

Nova Geração foi
tema da 93ª Assembleia da Convenção Batista
Brasileira e será destaque
durante todo o ano de 2013.
São diversas as organizações que investem na nova
geração e uma delas é a
União Missionária de Homens Batista do Brasil, que
faz um trabalho histórico
e significativo através dos
Embaixadores do Rei. No 14
de fevereiro é comemorado
o dia do Conselheiro de
Embaixador do Rei, pessoa
que é o próprio manual de
instruções da organização e
o instrumento de Deus para
transmitir conhecimento e
disciplina aos embaixadores.
Tudo começou nos Estados
Unidos em 1883, e alcançou
o Brasil desta forma: “Alvin,

não deve existir um campo missionário no mundo
maior e mais maduro do
que o Brasil. E meninos...
tem milhares. Os batistas
brasileiros estão precisando
de Embaixadores do Rei, e
pelo menos alguns missionários e pastores mostraram bastante interesse nesse
tipo de trabalho”. Com essas
palavras proferidas por J.
Ivyloy Bishop, líder nacional
dos E.R. dos EUA, o pastor
Willian Alvin Hatton e o
próprio Bishop pensaram,
sonharam juntos em uma
nova vida num país de outra
língua, com outros costumes.
Oito meses depois dessa
conversa, precisamente em
4 de março de 1948. Pastor
Alvin Hatton e sua esposa
D. Katie viajaram da cidade

Van Buren em Arkansas para
Nova York e de lá embarcaram para o Brasil. Após
dezesseis dias de viagem,
finalmente chegaram ao Rio
de Janeiro.
Desde o dia 31 de março
até o começo de maio foi
formada uma comissão
para discutir o trabalho de
E.R., traduzir e adaptar o
material para um manual simples. Em julho, do
material traduzido já havia cópias mimeografadas
que foram apresentadas na
reunião da Missão Batista
do Sul do Brasil. A Missão
votou a favor da proposta
de Miss Landrum pedindo
da junta de Richmond Us$
5.000,00 para começar o
trabalho de E.R. e aprovando Alvin Hatton como
obreiro dos E.R. Com isso

pode se dizer que o primeiro conselheiro no Brasil foi Alvin Hatton.
E com toda certeza deixou um legado de conselheiros que fazem da obra sua
missão no reino de Deus.
Conselheiros que capacitam
meninos para trabalhar como
homens para Deus, como
também para toda a vida,
assim como diz no objetivo
da instituição: “Embaixadores
do Rei ‚ uma organização
batista cujas atividades visam
os desenvolvimentos físicos,
morais e espirituais dos meninos de 9 a 16 anos. É uma
organização missionária que
procura conduzir os seus
membros na participação ativa de Missões. Seu programa
abrange: Missões, Mordomia,
Evangelização, Recreação e
Acampamentos”. (AP)
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bilhete de sorocaba
Julio Oliveira Sanches

C

onsidero perda de
tempo e ausência
de inteligência
acompanhar novelas. São todas iguais, com
o mesmo fundo de mentira.
Não edifica, não instrui, não
acrescenta conhecimento.
Ao contrário brutaliza e faz
do noveleiro, objeto. Razão
simples: Sabe que é mentira, mesmo assim se deixa
viciar pelas novelas. É vício
tão prejudicial como crack,
álcool, tabagismo e torcer
por certos times de futebol.
Não há poder que consiga
mover um viciado em novelas, do sofá. Nem mesmo
internamento compulsório,
em moda agora em São Paulo para os moradores da Cracolândia. Não há programa
nem Igreja que altere o vicio
dos salvos novelistas. Pregar contra novelas é perder
tempo. O povo não ouve,
não crê e ainda zomba, com
sarcasmo, do pregador. Enquanto os argumentos do
pregador são expostos, o noveleiro entra em êxtase com
os quadros do capítulo anterior e a ansiedade pelo que
virá no capitulo seguinte.
Eis uma das razões porque
os cultos de oração no meio
da semana não conseguem
concorrer com as novelas.
A audiência às novelas é
superior. Não adianta dizer

que Jesus vai voltar e os que
estiverem assistindo novelas
serão “deixados para trás”.
Salvos do século XXI não
creem em tais fantasias. Se
Jesus voltar, eles não creem
nesta verdade bíblica, terá
que levar o aparelho da TV
com sofá e tudo, isto é se Jesus quiser levar algum salvo
noveleiro para o céu. Como
no céu não haverá novelas,
os noveleiros preferem esperar o próximo capítulo.
Mesmo assim os pastores
devem conhecer os conteúdos das novelas que os
salvos veem. Quais mentiras
desejam transmitir à mente
do povo, como se verdades
fossem. Podem estar certos que alguns problemas
que aparecem na Igreja têm
como inspiração as novelas
com suas mensagens diabólicas. Especialmente as
fofocas. Ler as resenhas nos
jornais, antes do lançamento
das novelas, ajuda. Os comentários que aparecem em
algumas crônicas de jornais
e revistas, também auxiliam.
Fazendo isto o pastor estará preparado para ver no
auditório alguns penteados
exóticos, cortes de cabelos de arrepiar, bijuterias,
cores de esmalte e batons,
sandálias, sapatos e bolsas
de determinadas marcas.
Para as ofertas missionárias

e dízimos o povo não tem
dinheiro. Mas, para as sugestões oferecidas pelas novelas
sempre há alguns trocados,
mesmo quando o salvo é
“pobre”. Quando o pastor
se municia de tais conhecimentos entenderá melhor as
gírias e o novo vocabulário
dos adolescentes e jovens.
Poderá, assim, ministrar melhor ao povo rebelde.
Há poucos dias tentando
encontrar algo recomendável
para ver, nos poucos minutos
de folga, tive a atenção voltada para dois quadros de uma
novela global, em horário
chamado nobre.
No primeiro uma avó levou
a netinha, sete anos, talvez,
sem a devida anuência do pai
e do avô, para se encontrar
com a mãe. O casal estava
separado e o filho, com a filha, foram residir na casa dos
pais. Após muita insistência,
pois a menina não queria
deixar a mãe, a avó ansiosa
com a passagem do tempo da
visita, ao sair diz à neta: “Não
conte ao seu pai e ao seu avô
que você se encontrou com
sua mãe”. Excedente avó,
que ensina os netos a adotar
a mentira como norma de
sobrevivência para acobertar
atos errados. Aliás, um parêntese, onde está a ação do MP
e dos fiscais do Trabalho para
aplicar a Lei que proíbe o tra-

balho de menores. Trabalho
infantil, pois as crianças tem
que decorar o script e dedicar
tempo para a apresentação.
Trabalho infantil só é crime
para as familias pobres que
precisam sobreviver e lançam
mão do auxílio dos filhos
para complementar o salário.
Para a emissora global não é
crime, é lazer!!!
O outro quadro apresentava uma menina, dez anos,
talvez, dizendo da sua tristeza pela separação dos pais.
Choramingando diz que não
quer que os pais se separem.
Dá a entender que o pai
está deixando a esposa por
outra mulher. Pasmem! Entra em cena a “sábia” vovó,
bonita, bem vestida, família
abastada, lindos móveis,
que defende a separação do
filho. Diz à neta para não
ficar triste. Afinal o amor
havia acabado entre o casal.
Coisa que criança não entende. E mais do que isso,
a neta deveria aceitar sem
questionar. O papai da garota triste havia encontrado
um novo amor que substituía
o amor defunto. Não fosse
isto suficiente, o filho tinha
o direito de ser feliz. Cada
pessoa deve buscar a sua
própria felicidade, ainda que
seja necessário a destruição
do sonho infantil, que desejava um lar com papai e

mamãe juntos. O direito
de ser feliz não impede, ao
contrário, estimula a não
levar em consideração a felicidade dos outros, mesmo
que seja a dos meus filhos.
Vovó “inteligente” que entra
nos lares dos salvos de segunda a sábado para dizer às
crianças que família é coisa
ultrapassada. Vale a felicidade gerada pelo pecado. Não
causa espanto o aumento de
casais, salvos, divorciados
em nossas igrejas, inclusive
pastores.
Estas são as mensagens
que adentram os lares dos
salvos. As crianças veem e
absorvem. São preparadas
por satanás a não construir
famílias sólidas, onde o amor
não morre. Onde a minha
felicidade leva em consideração os sonhos dos meus familiares. Satanás não precisa
muito para destruir a família.
Basta uma avó mentirosa e
outra que estimula a separação dos filhos, em nome da
felicidade individual, para
consegui-lo. Refeição completa, servida na sala a salvos
que não mais creem nos valores bíblicos estabelecidos por
Deus para a família.
Expulsem as vovós globais
do seio de sua família. Mude
de canal. Faça o culto doméstico com os filhos.
www.pastorjuliosanches.org

Cleverson Pereira do Valle
Pastor da PIB em Artur
Nogueira, SP

contra, por quê? Bagunça,
confusão. O dicionário Aurélio define confusão como
o estado daquilo que se acha
confundido, misturado. Falta
de ordem ou método. Tumulto, barulho, barafunda.
Quando a bagunça é dentro de casa, do escritório
onde trabalhamos ou qualquer outro espaço físico, é
preciso arrumar. Precisamos
arrumar tudo para o nosso
próprio bem, quando tudo
está organizado, no seu de-

vido lugar é muito melhor.
Agora, quando não está nada
no seu lugar, pessoas de fora
ao deparar-se com a situação
exclamam: que confusão.
Entendo que a nossa vida
também precisa estar em
ordem, sim, é necessário
cuidarmos da nossa vida espiritual. Não podemos servir
a dois senhores, a Bíblia diz
que ou eu sirvo a Deus, ou a
Mamom. Não podemos viver
uma confusão espiritual, ora
busco a Deus, ora não.

Um artista de TV disse que
não tinha definição da sua
religiosidade, de manhã ia a
uma igreja evangélica, à tarde na católica e dia de sexta
feira em um centro espírita.
Que confusão, quanto sincretismo religioso. É preciso
ter em mente o que quer
seguir. Não podemos viver
uma vida espiritual confusa,
não podemos ter uma vida
desorganizada. É necessário
arrumar, consertar, pôr em
ordem a nossa vida espiritu-

al. Precisamos saber o que
queremos.
O convite de Jesus é para
ir até Ele, “Vinde a mim todos vós que estais cansados
e sobrecarregados e eu vos
aliviarei”. Ele disse que é o
caminho, a verdade e a vida
ninguém vem ao Pai senão
por Ele. Uma vida confusa
não agrada a Deus, por isso
é preciso saber exatamente o
que queremos, definir a quem
desejamos servir. Sirvamos a
Deus, essa é a melhor escolha.

N

ão tem coisa pior
do que confusão,
bagunça. Quantas
vezes você procurou algo e não achou, a
sensação é terrível. Quando
está tudo bagunçado, desorganizado, revirado dentro de
sua casa, você não consegue
achar nada. Às vezes uma
simples caneta você não en-
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

Pastor Celson P. Vargas
IB Monte Moriá, Volta
Redonda
“E Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a
mim mesmo” (João 12.32).

O

que Jesus diz neste texto é que,
quando Ele fosse
crucificado, muitas pessoas seriam atraídas
para a sua causa, se renderiam à sua proposta.
A princípio o conceito que
temos de alguém que, ao
final de sua história morre, é
que este foi derrotado. Então,
para que seríamos atraídos a
uma causa perdida? Entretanto, esta é a afirmação da Palavra de Deus, que se cumpriu
na crucificação de Jesus.
Além desta aparente controvérsia, pela sua morte, Jesus nos atrai para coisas que
contrariam nossos princípios.
Vejamos que:

sermos esclarecidos quanto
a ilegalidade disto perante
Deus, ela é mais forte e nos
vence. Pecamos em todo
momento. “Mas, se eu faço
o que não quero, já não sou
eu quem o faz, e, sim, o pecado que habita em mim”
(Romanos 7.20). Este ser
comprometedor que está em
nós, precisa morrer. É para
eliminá-lo que Jesus nos atrai
a Ele na cruz. “Sabendo isto,
que foi crucificado com Ele
o nosso velho homem, para
que o corpo do pecado seja
destruído, e não sirvamos o
pecado como escravos” (Romanos 6.6).

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

para que este homem egoísta
que está em nós morra, dando lugar a uma nova criatura
Nele. “A isto respondeu Jesus: Em verdade, em verdade
te digo que se alguém não
nascer de novo, não pode ver
o reino de Deus” (João 3.3).

Guarda
Bem Teu

U

II) Jesus nos atrai para uma
nova forma de vida:
Por natureza somos atraídos para nós mesmos. Nos
empenhamos para em primeiro bem nos servir. Somos
egocêntricos, não somos dados a servir sem obtermos um
retorno com lucros. Princípio
este contrário ao de Jesus,
que esteve neste mundo, encarnado, para servir. “Pois o
próprio filho do homem não
veio para ser servido, mas
para servir e dar a sua vida
em resgate por muitos” (Marcos 10.45). Jesus nos atrai

III) Para o despertar da fé
salvadora:
Você já chegou a capacidade de crer que o sangue
de Jesus vertido na cruz é
poderoso para justificá-lo de
seus pecados e lhe garantir
assim o direito à vida eterna?
“Disse-lhe Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida. Quem
crê em mim, ainda que morra
viverá; (...) Crês isto?” (João
11.25 – 26). Jesus nos atrai
a si, para que este homem
incrédulo que está em nós
morra com Ele.
Como vimos, somos atraídos a Jesus para coisas contrárias às nossas vontades
naturais, por isto são poucos que se aderem a Jesus. É
uma porta estreita diante de
outra larga que temos para
continuar ou entrarmos para
o mundo dos pecados. Se
ainda não foi, deixe-se ser
atraído para Jesus. Isto é a
verdadeira vida.

ma vida equilibrada e saudável
deve se ocupar
de várias dimensões: do ambiente familiar,
da alimentação, da vida social, das emoções, da alma.
São as dimensões da alma,
do “coração”, que a Bíblia
sugere que cuidemos atentamente: “Sobre tudo o que
se deve guardar, guarda bem
o teu coração. Porque dele
procedem as saídas da vida”
(Provérbios 4.23).
Coração, no sentido contemporâneo, é usado significando emoção, sentimento,
paixão. O sentido bíblico
era bem mais amplo – significava a alma, a vida interior, a profunda realidade
espiritual. Daí a explicação:
“Porque dele procedem as
saídas da vida”. “Saídas da

vida” é o mesmo que as
decisões da vida, as atitudes
da vida, o comportamento
da vida.
O texto bíblico não nos
manda menosprezar as várias
dimensões de nossa vida.
Paulo, por exemplo, aconselha Timóteo a cuidar dos
seus problemas estomacais.
A questão bíblica é a das
prioridades. É a questão das
essências, das coisas que
influenciam todas as outras.
A ideia é esta: quando cuidamos adequadamente do
coração, da nossa comunhão
com o Senhor, todas as coisas
ficam adequadamente avaliadas. Coração alimentado
pelo Senhor não se desespera
durante as provações porque vê nelas a providência
divina. Guardemos bem o
coração.

O presente indesejado é
Vilmar Paulichen
Pastor da PIB Indaiatuba, SP o que será substituído, ou
esquecido no armário. O
uando se aproxima motivo pode ser o tamanho,
o final do ano sur- cor, defeito, inutilidade, ou
gem frases pouco simplesmente porque não
comuns em outras recebeu o que queria. Há
épocas. É comum ouvir as pes- momentos que a vida cristã
soas dizendo: “Feliz Natal!”; se parece bem com um pre“feliz ano novo!”; “boas fes- sente indesejado. Em se tratas!”; ”boas férias!”; outra frase tando de relacionamentos,
bem comum é: “Não esqueça sempre corremos o risco de
recebermos coisas ruins dos
o meu presente!”.
É bom ser presenteado. outros.
Há pessoas que já, bem
Quem não gosta de ganhar
presente? Quem nunca se cedo na vida, são “presensentiu duplamente feliz com teadas” com a rejeição, rano presente recebido? Quem cor, preconceito, abandono,
nunca se sentiu muito insa- ódio, maus tratos, vingança.
tisfeito depois de abrir seu O que mais impressiona e
pacote? Antes das festas as entristece, é saber que o
lojas são visitadas pelos que mundo está cheio de pessovão presentear e, depois das as planejando dar esse tipo
festas, é a vez dos presentea- de “presente” (Prov. 4.16).
Muitos até perdem o sono
dos insatisfeitos.
Há três tipos de presente: pensando como prejudicar
o presente indesejado; o pre- a vida de alguém.
Quem recebe um “presensente necessário e o presente
insubstituível. Ser presen- te indesejado” tem escolha.
teado pode ser frustrante, Pode “guardar” o presente
gratificante e emocionante. no coração e “dar o troco”
O presente mexe com nossas ou se vingar; pode viver
emoções de maneira positiva amargurado, “presenteando” até quem não teve nada
ou negativa.

haver com o problema; ou
pode seguir o conselho de
Deus e orar pela pessoa que
o prejudicou, deixando que
Deus faça justiça no tempo
certo (Rom. 12.14,19). Qual
é sua escolha?
O presente necessário é
aquele que é diariamente necessário; é necessário, porque facilita nossa vida; não
podemos sair de casa sem
estar usando o presente necessário; quando o presente
necessário está acabando,
sentimos a necessidade de
que algo aconteça a fim de
que seja renovado. É como
ter necessidade de sempre
ter roupas quentes onde faz
muito, ou roupas leves onde
faz muito calor, como em
Indaiatuba.
Na vida cristã também
há presentes que aquecem
o coração e refrigeram a
alma. Fomos presenteados
pela graça de Deus, mas há
presentes que precisam ser
renovados: aquele abraço
de alguém distante, aquela
palavra de encorajamento
no desânimo, o perdão por
errar novamente, a interces-

são na dificuldade, o apoio
no desamparo, a paciência
na demora, a paz no conflito, a humildade, a esperança
na incerteza. Como é bom
quando alguém age de tal
forma a renovar em nós essas virtudes da piedade.
Ofereça os presentes necessários a quem precisa
deles. A presença de Cristo
no coração é tudo que precisamos para oferecer esses
presentes. Obviamente terá
que disponibilizar tempo
e sensibilidade diante do
sofrimento alheio, crendo
que o resultado será ótimo.
O diferencial do presente
necessário é que não pode
ser comprado; só pode ser
oferecido pelas pessoas que
vivem unidas com Jesus Cristo (I Tes. 2.8).
Ainda há o presente insubstituível; é aquele de valor sentimental incalculável;
é mais protegido do que o
presente necessário, pois
sem ele, é impossível ser feliz. O presente insubstituível
é como o ar que respiramos;
sem ele não há vida; é mais
do que necessário; é essen-

cial à vida. Normalmente o
recebemos num momento
de grande dificuldade, quando tudo parece estar perdido, quando não há mais
saída; esse presente vem
como “luz no fim do túnel”.
Na vida cristã, esse presente é o amor de Deus (João
3.16). A graça é o presente
de Deus oferecido por Jesus
Cristo na cruz. Graça que
perdoa quem se arrepende.
Os arrependidos sabem o
que estou dizendo. A graça é
o amor que Deus derramado
em nosso coração. A razão
da infelicidade é muito simples: ausência da graça de
Deus. Sem a graça somos
infelizes; a graça é insubstituível. A graça é “luz” para
quem cansou de viver nas
“trevas do pecado”. Jesus
Cristo é a luz. Pela graça
somos perdoados, curados,
restaurados, santificados,
salvos. A graça dá o que o
dinheiro não pode pagar.
A graça nos salva de nós
mesmos e do mundo; é por
isso que “é dom de Deus”
(Ef. 2.8,9). O presente certo
é a graça.

I) Jesus nos atrai para morrermos para o pecado:
A prática do pecado é motivada pela satisfação de forte
necessidade momentânea,
de nossa natureza corrupta,
comum a todos. Apesar de

Q
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Noélio Duarte
Escritor, educador, pastor,
membro titular e capelão
da Academia Evangélica de
Letras do Brasil – AELB

D

esde que nascemos vamos sendo
inseridos em um
mundo de constante aprendizagem. Aprendemos pelo ouvir, olhar,
falar, gestos e posturas. E
gradualmente essa aprendizagem vai se tornando mais
exigente e constante. Às vezes aprendemos as coisas
certas para aplicações certas.
Outras vezes aprendemos
coisas erradas aplicando-as
em coisas duvidosas. Entretanto, a ciência está provando que podemos desaprender tudo aquilo que aprendemos, embora isso possa
ser algo mais penoso do que
o processo da aprendizagem.
No passado, algumas pessoas aprenderam algumas
coisas - talvez por herança
ou mesmo por hábito - que
precisam desesperadamente
desaprender. E quando isto
acontecer haverá dentro do
cérebro “mais espaço” para
novas conquistas. Vejamos
algumas coisas que precisamos desaprender:
1. Chegar atrasado. Se
você está à procura de emprego ou de uma boa colocação no mercado, saiba que
pessoas que chegam atrasadas aos seus compromissos
são sempre mal vistas e muito mal avaliadas. O atraso
lembra ausência de compromisso e está muito ligado
à personalidade da pessoa.
Uma pessoa que chega atrasada a um compromisso uma
vez e por motivos justos, está
plenamente justificada. Mas
quando chega o atraso faz
parte de sua rotina de vida...
Este hábito ele está declarando: “não tenho compromisso, não quero participar dos
empreendimentos, não quero
dar a minha contribuição,
não quero somar forças...
Geralmente as pessoas que
estão sempre atrasadas também são sempre desorganizadas. E elas se atrasam, nem
sempre porque pretendem,
mas porque não encontram
aquele documento, o celular, os papéis importantes, a
roupa pretendida ou os sapatos que combinariam com a
roupa. E essa desorganização
é produto de uma atitude
comum: deixar tudo para
depois. Isto tem o pomposo
nome de procrastinação. E
essas pessoas não se orga-

nizam por antecipação, se
preparando para as ações que
acontecerão no dia seguinte,
produzindo os desagradáveis
atrasos.
2. Usar uma comunicação
vulgar. Comunicação é, por
definição, “entrar em comunhão com outra pessoa”, “tornar um assunto comum”...
Ora se comunicar é “entrar
no mundo do outro”, é preciso, um mínimo de respeito
e valorização. E por que as
pessoas se comunicam tão
mal, falam de forma tão vulgar, (algumas se utilizam dos
“palavrões” como vocabulário constante...)? A explicação mais simples é que se as
amizades tiverem nível sócio-educacional-cultural inferior
ao seu, certamente a comunicação será bem vulgar. E
pessoas que passam muito
tempo com amigos que não
gostam de ler e estudar, também serão influenciadas a
não ler e ver o livro como
algo detestável. É possível
que até leiam, mas quando
o fazem utilizam-se de literatura vulgar, tais como jornais
baratos e revistas de gosto
duvidoso, que tratam apenas
de assuntos sensacionalistas,
sexo ou de futebol.
Também são influenciadas por programas populares
transmitidos por televisões. É
evidente que seus argumentos
sempre focarão as “fofocas da
novela mais vista ou etapas do
campeonato onde seu time
jogará”. A pergunta necessária
é: este tipo de comunicação
ajudará em que área de sua
vida? Onde essa literatura
influenciará para facilitar o
seu acesso ao mercado de
trabalho ou melhores resultados profissionais? Ler textos
selecionados, livros que ajudam ao crescimento pessoal e
revistas que contribuirão para
aumentar a cultura geral são
essenciais para desenvolver
um salutar processo de comunicação, destruir as vulgaridades nas conversações.
3. Copiar modismos e tendências. A internet e a televisão tem mostrado a sua
força influenciadora implementando comportamentos
estranhos. Um exemplo dessa influência foi o recente
episódio onde uma famosa
apresentadora de TV, antes
de sua apresentação ao vivo,
perdeu o brinco da orelha direita e usando apenas o outro
na orelha esquerda, foi ao ar,
sem perceber o fato... No dia
seguinte, já de noite, uma
grande quantidade de moças

estavam usando apenas um
brinco... Na orelha esquerda!
Pessoas estão perdendo a
sua identidade e copiando
modismos e tendências numa
inconsciente anulação de sua
personalidade. É preciso – e
com urgência – ajudar essas
a reverem suas preferências,
escolhas, gosto, utilizando-se
disto para seu bem estar como
opção pessoal e não por imposição de apresentadores,
modelos ou artistas famosos.
Aprender é uma necessidade constante porque as
informações estão mudando
quase que na velocidade da
luz. Mas, da mesma forma
que aprendemos, precisamos, também, desaprender. E
nesse processo de aprender-desaprender, vamos melhorando nossa comunicação
não-verbal e verbal.
Mas há algo que precisamos
aprender, não desaprender e
nunca esquecer: Os ensinos
de Jesus. Em Mateus 11.28
Ele disse: “Aprendei de
mim...”. É bom lembrar que
Jesus era um pedagogo por
natureza, um Mestre do ensino. A todo instante ele estava
ensinando e não perdia oportunidades. Suas curas eram
ensinos. Seus milagres eram
ensinos. Suas parábolas eram
ensinos. E eles influenciaram
tanto a nossa vida que mudamos nossos pensamentos e
comportamentos.
Se precisamos desaprender
a chegar atrasado, não usar
comunicação vulgar e parar
de copiar modismos e tendências, por outro lado precisamos aprender com Jesus
a mansidão e a humildade.
O profeta Isaias, cerca de
700 anos antes de Cristo,
escreveu a seu respeito:
“Mas Ele foi ferido por nossas
transgressões e moído pelas
nossas iniquidades; Ele foi
oprimido e humilhado, mas
não abriu a sua boca; como
cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda
perante os seus tosquiadores,
ele não abriu a sua boca”
(Is. 53.5 e 6). Imagine que
o criador dos céus e da terra
passou por todo aquele sofrimento torturante em forma
de cruz, apenas para nos ensinar humildade e mansidão.
Num tempo em que somos
ensinados a sermos leões e
rinocerontes, o Senhor Jesus
nos ensina a sermos mansos
e humildes. E ele acrescenta
mais: Quem vence são os
mansos porque eles herdarão
a terra (Mateus 5.5). Ainda podemos aprender essas
lições para vivermos mais
felizes.

5

Sem este
menino...
Pr. Edgar Silva Santos*
Colaborador de Manaus
Sem este menino
Que veio para trazer-nos
uma nova esperança
- aquela que nos aproxima de Deus...
Sem este menino
Que pôs um célico sorriso
Na face embrutecida da humanidade,
Embora a lágrima da dor
tenha rolado
De sua própria face...
Sem este menino...
Que estremece ainda
No seio de sua mãe bem-aventurada
Quando na terra reboa
O grito da injustiça...
Sem este menino
Que se esvaziou
Para que nos enchêssemos da graça
Que por Ele se manifestou
incomparável...

Sem este menino
Que veio assinalar em cada um
A marca do verdadeiro amor
- preservado e enaltecido
Depois da obra consumada...
Sem este menino
Que pulsa agora
No coração da vida,
No coração da nossa vida...
Sem este menino
- Deus e Salvador...
Nada teríamos no mundo,
Nada seríamos em nós mesmos!
*Autor dos livros “Ponto de Partida”e
“Entre a Terra e o Céu”.
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cada dia que passa
tem sido reforçado
o conceito de que
é necessário diferenciar entre o determinismo
biológico sexual da identidade de gênero ou sexual
psicológica.
Para a compreensão do
tema vamos iniciar com uma
abordagem teleológica da
vida em que cada coisa existe
com finalidades específicas.
Assim, partindo da natureza
mais essencial do ser humano que é a sua vida biogenética, que dá suporte para tudo
o mais, é necessário compreender que a definição do ser
humano do ponto de vista
biológico e cromossômico
diferencia homem e mulher,
de modo que o genoma masculino é = XY e o genoma
feminino é = XX. Neste sentido, ao longo da vida continuamos diferentes, como
homem e mulher, da mesma
forma como nascemos. A
mulher produz estrógenos
e progesterona, por conta
disso, ovula, nascendo com
número limitado de óvulos
que vão sair de seus ovários
ao longo de certo limite de
idade de sua vida. Por sua
vez, o homem produz testosterona, sendo capaz de
produzir espermatozoides
aos milhões ao longo de praticamente toda a sua vida.
Assim, do ponto de vista
biogenético, homem e mulher possuem características
específicas e são diferentes.
Nasceram para ser diferentes,
para cumprir papéis diferentes na vida. Nem por isso são
biogeneticamente superiores
ou inferiores. É a partir desta visão biogenética que se
constrói a sexualidade num
ser uno numa junção biofísica e psíquica.
É interessante que há coincidência destes fundamentos
biogenéticos com a narrativa
bíblica da criação em que
temos essa forma binária da
natureza humana se constituir – homem e mulher com
suas características próprias.

É possível ainda considerar
o tema do ponto de vista
funcional, neste caso, a natureza fornece elementos constitutivos que demonstram
diferenciação entre homem
e mulher na anatomia, fisiologia, biologia, bioquímica,
histologia, comportamento,
etc.
Além disso, a neurofisiologia nos ensina que os cérebros masculino e feminino
apresentam diferenças anatômicas e funcionais que a
ciência está começando a
identificar e entender com
mais detalhes. Para ilustrar,
é possível citar o funcionamento do hipotálamo que
é diferente na mulher e no
homem. Enquanto que o hipotálamo feminino regula um
ciclo de produção hormonal
pela hipófise levando a alternância de ciclos de produção
de hormônio luteinizante
(LH) e hormônio folículo
estimulante (FSH), que por
sua vez levarão os ovários
da mulher a produzir ciclos
de estrógeno e progesterona
que resultam na ovulação e
menstruação, o mesmo não
ocorre no homem que vive
em continua monotonia hipotalâmica, hormonal e comportamental, no que se refere
ao ciclo reprodutivo. Assim
o ser humano macho está
sempre preparado e disposto
para a atividade reprodutiva,
enquanto a mulher obedece
a um ciclo, inconscientemente controlado pelo cérebro.
É necessário ainda citar que
a ciência não possui estudos
comprovados que demonstrem alguma alteração morfofuncional cerebral naqueles
que dizem ter tendência ou
comportamento homossexual. Em palavra simples,
seus cérebros e constituição
genética são normais, como
de qualquer outra pessoa.
O que se pretende atualmente é legitimar o conceito
de que a identidade psicológica de gênero é diferente da
identidade neurogenética do
indivíduo, portanto, se o de-

reflexão

sejo do indivíduo é não aceitar a sua condição e determinação neurobiogenética,
tem ele o direito de escolher
o que melhor for para si em
termos de gênero. O que se
defende com a legitimação
da homossexualidade é que a
pessoa não necessita se submeter a este estabelecimento
e determinação neurobiogenética.
Defende-se também a compreensão em termos culturais
e antropológicos, afirmando a dinâmica e evolução
cultural de modo a gerar
a diferença entre a matriz
neurobiogenética sexual e
a concepção de gênero que
o indivíduo pode escolher,
de modo que nem sempre
a morfologia sexual poderá
coincidir com a identidade
de gênero desejado pelo indivíduo, defendendo-se assim a
diferença entre o sexo físico
e o gênero sexual ou sexo
psíquico.
Entendo que estas abordagens, tanto a da escolha
individual, quanto a cultural
e antropológica são provenientes da legitimação do
núcleo da Pós-modernidade
em que a fonte de verdade
está no indivíduo e sua subjetividade, isto é, não há mais
necessidade do indivíduo
buscar legitimação de seus
atos fora de si (heteronomia),
mas ele próprio tem o direito
de fazer suas escolhas a partir
do que entende, sente ou
acha que seja o melhor para
sua vida (autonomia). Assim, escolher gênero sexual
(sexo psíquico) diferente de
sua morfologia sexual (sexo
neurobiogenético) passou a
ser justificável e legitimado.
Recentemente li um artigo
escrito por Leandro Colling
intitulado “Desnaturalização
da heterossexualidade” que
procura defender a tese da
compulsoriedade cultural da
heterossexualidade como se
os heterossexuais fossem vítimas da imposição cultural.
O argumento do artigo de
Colling deixa de conside-

rar os detalhes científicos,
que são até primários em
termos de conhecimento,
que citamos há pouco, que
é a constituição neurobiogenética e a funcionalidade
diferencial que se tornam fatores fundantes e identitários
da pessoa. O homem tem
uma constituição genética
e neurológica, entre outras,
diferente da mulher e vice-versa, como já citado. Então,
a identidade de gênero como
tem sido defendida acaba
sendo um recurso artificial
que é utilizado para se tentar
legitimar, pela dinâmica ou
evolução cultural, a diferença
entre identidade de gênero e
sexo neurobiogenético.
Neste caso, a pessoa psicologicamente é uma e genética e neurologicamente é outra. Metaforicamente falando
não seria isso uma espécie de
esquizofrenia? Um fissuramento na natureza intrínseca
do ser, como se fossem dois
seres numa só pessoa, um
ser neurobiogenético com
uma constituição de natureza e um ser psicológico e
culturalmente diferente? A
prática tem demonstrado que
homoafetivos, nesse tipo de
fissuramento, acabam buscando soluções em direção
da modificação morfológica
de seus corpos (retirada de
pênis, construção de mamas,
etc.) em busca de solucionar
a sua vida cindida.
Por outro lado, quando
se busca utilizar razões culturais, acima citadas, dá a
impressão de que quem opta
pela homoafetividade é superior ao heterossexual por
conta de não ter se submetido ao que é considerado
determinismo cultural que
impõe a heterossexualidade,
como se isso dependesse
exclusivamente da dinâmica
e fluidez cultural. Portanto
essa abordagem é um antropologismo ou culturalismo
que desconsidera a essência
científica humana em termos
de sua constituição neurobiogenética.

É ainda curioso notar que,
mesmo sendo homoafetivos,
continuam se chamando de
“casal” e, aliás, normalmente neste tipo de “casal” há
o que cumpre o papel de
macho e o que cumpre o
papel de fêmea, mantendo,
assim, a concepção matricial
heterossexual, dando até a
entender que a heterossexualidade seja um arquétipo, uma matriz fundante e
constitutiva da essência da
humanidade, de modo a
deslegitimar a diferenciação
da identidade de gênero da
identidade neurobiogenética. Em outras palavras, a
defesa, nestes termos, da
homoafetividade acaba trazendo uma situação que a
deslegitima.
Em busca de uma compreensão mais profunda do
tema, torna-se necessário
considerar a natureza humana como foi constituída em
termos neurobiogenéticos
que fixa a natureza de cada
um, não havendo espaço
para se cindir o ser humano
em neurobiogenético e psíquico/cultural, com o risco
de se germinar graves e profundos distúrbios para a sua
vida, para a sociedade e para
a história humana.
Portanto, a sexualidade
está ligada à nossa natureza
neurobiogenética, de modo
que a vida não pode desconectar simplesmente o lado
neurobiogenético do psíquico para legitimar um referencial cultural, subjetivo
e antropológico de modo a
concretizar o conceito de
que o indivíduo possa ter
uma identidade de gênero
diferente de sua identidade neurobiogenética. Se
a “normalidade” cultural
(no Direito chamada de
“consenso gentium”) for
tomada como legitimadora
das decisões e ações humanas onde vamos chegar? Se
amanhã a pedofilia se tornar culturalmente “normal”
ou aceitável vamos, então,
ter de aceitá-la?
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Batismos e testemunhos de vidas
transformadas impactam convencionais
Marize Gomes Garcia
Redação da JMN

O

ponto alto da
participação de
Missões Nacionais nas Assembleias da Convenção Batista Brasileira costuma ser a
noite missionária, mas este
ano a sensação é de que
houve duas noites missionárias. No domingo (27.01)
no Estádio Estadual Lourival Baptista, mais conhecido como Batistão, durante
a realização da Cruzada
Evangelística promovida
pelos batistas sergipanos
em comemoração aos 100
anos do trabalho batista
no estado, Missões Nacionais realizou o batismo de
mais 90 frutos do Ministério Cristolândia de Recife,
Rio de Janeiro e São Paulo.
Pr. Paschoal Piragine Jr,
então presidente da CBB,
esteve presente e declarou
sentir muita alegria pela
transformação de vidas e
poder realizar aqueles batismos em Aracaju, dando
oportunidade a pastores de
todo o país de participarem
desta obra.
Entre os muitos testemunhos, um em especial

emocionou os presentes e
mostrou que os lares cristãos não estão imunes ao
problema das drogas. Um
dos pastores que realizou
os batismos teve a alegria
de batizar seu próprio filho, resgatado pela Missão
Batista Cristolândia Rio de
Janeiro. Depois de muito
sofrimento, decorrente do
envolvimento de seu filho
com as d r ogas e de seu
afastamento, Pr. Manuel se
emocionou ao reencontrar
o filho, minutos antes do
batismo, e poder batizá-lo.
Também no 4º Encontro
de Parceiros do PAM Brasil, realizado no dia 25,
cerca de 20 irmãos foram à
frente para um momento de
intercessão por aqueles que
têm parentes ou amigos envolvidos nas drogas, após
a participação do Coral da
Cristolândia e do testemunho de alguns frutos. Por
isso Missões Nacionais,
além de atuar no resgate
daqueles que estão sendo
destruídos pelas drogas, investe forte no trabalho preventivo, evitando que mais
famílias sejam destruídas
por este mal que consome
vidas em todos os estados
do país.

Lucia batizada pelo Pr. Fernandinho

Em tempos em que a família vem sendo atacada
de diversas formas, os testemunhos de frutos da Cristolândia ressalta o poder
transformador do evangelho e traz esperança de que
pelo poder de Deus tudo
pode ser transformado. Na
noite missionária, Rafael
Henrique Garcia (envolvido no homossexualismo e
nas drogas) afirmou ter sido
liberto de todas as prisões
em que estava e declarou
que seu sonho é ser um
missionário fora do Brasil.
Outro fruto do trabalho,
Maciel, mais conhecido
como “O Bíblia”, arrancou
aplausos de cerca de 4 mil
convencionais de pé e emocionados, após recitar todo
o texto bíblico de Romanos
8 de cor. Lucimar também
foi apresentada ao lado
de sua filha Rebeca de 9
meses. Resgatada das ruas,
depois de passar pela Comunidade Terapêutica Élcia
Barreto Soares (Campos
dos Goytacazes/RJ), ambas
vivem no projeto Sonho de
Mãe (Italva/RJ), onde Lucimar completa seu tratamento, na fase de reinserção
social, e aprende a cuidar
de sua filha. É o poder do
evangelho, libertando e reconstruindo famílias.
Também durante a 93ª
Assembleia, foi anunciada a
campanha dos batistas brasileiros denominada: 100
dias de oração impactando
a família. A campanha inicia no dia 12 de maio (Dia
das Mães) e termina no dia
19 de agosto. O livro que
norteará a campanha (com
reflexões e motivos de intercessão) já está sendo vendido em Missões Nacionais.
Adquira já o seu e envolva
sua igreja neste movimento
de intercessão visando a
restauração e fortalecimento
das famílias.

Pr. Silvado atento à noite missionária

oração, evangelização e
avanço da obra missionária fazem parte do nosso
DNA, mostrando-se alinhado à visão multiplicadora
que Missões Nacionais tem
propagado. “Nós batistas
amamos missões, vivemos
missões e também nos dedicamos à oração. Precisamos
evangelizar e vamos ser
efetivos através da oração,
porque é a oração que faz
com que sejamos sensíveis à
voz de Deus, que tenhamos
o poder de Deus para trazer
transformação. Os batistas
avançam muito mais,
porque temos muita obra
a fazer.
Graças a Deus os batistas
têm uma história de ser um
povo que aceita os desafios
de Deus, que responde positivamente e minha expectativa é de que prossigamos
fazendo o que já temos feito
e acrescentemos a isto a
disposição de crescer, de alcançar mais vidas para Cristo, de continuar ampliando nossa ação missionária,
que não estejamos apenas
trazendo pessoas a Cristo,
mas ajudando estas a serem
discípulos multiplicadores”.

Passa ao Piauí
e ajuda-nos
Com este slogan, Convenção Batista Piauiense
e Convenç ã o Ba tista de
Pernambuco estão unidas
com Missões Nacionais
para a realização da mobilização Jesus Transforma
no Piauí. Uma caravana
saiu do Piauí para divulgar
a mobilização em Aracaju.
Na noite missionária, a mobilização ganhou o apoio
do Pr. Sócrates Oliveira,
diretor executivo da CBB,
que lançou o desafio aos
batistas brasileiros para
que de 29 de junho a 13
de julho, tenhamos 5.000
voluntários para participar
da Trans naquele estado
que apresenta o menor percentual de evangélicos,
segundo dados do Censo
2010 do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística.
Muitos se colocaram de
pé, afirmando participar
da Trans Piauí. Em breve as
inscrições estarão abertas
no nosso site. Para mais
informações, entre em contato com trans@missoesnacionais.org.br.

Muita obra a fazer

Maciel recitando Romanos 8

Após o culto de posse da
nova diretoria, o presidente eleito da CBB - Pr. Luiz
Roberto Silvado concedeu
entrevista para o programa Seja Luz (na Band Rio
aos sábados das 10h30 às
11h e na Rede Boas Novas
aos domingos das 14h30
à s 1 5 h ) e d e c l a r o u q u e Pr. Sócrates lança desafio da Trans Piauí

8

o jornal batista – domingo, 10/02/13

notícias do brasil batista

93 Assembleia vive momentos de
reconhecimento da Nova Geração
a

Arina Paiva
Editora de O Jornal Batista

A

93ª Assembleia da
Convenção Batista Brasileira, que
reuniu até 3.500
mensageiros nas sessões, começou de joelhos, com oração dirigida pelo presidente
pastor Paschoal Piragine
Junior. Com alegria e vigor
os mensageiros recitaram a
divisa que se encontra em
Provérbios 22.6, o tema “Valorizando a nova geração” e
aprenderam o hino oficial,
o qual conquistou todos os
mensageiros.
Durante todas as manhãs o
pastor Luís Roberto Silvado
apresentou ao plenário o
estudo com o tema Santidade na Era Digital. “Se você
quer ajudar a nova geração
precisa estar disposto a ouvir e aprender com a nova
geração”, distacou o pastor
Silvado. E acrescentou que
só aprende quem tem um
coração ensinável, e que
cada geração é desafiada
a aprender com outras gerações. “Precisamos trazer
outras gerações para as assembleias e dar espaço para
eles expressarem da forma
deles. Precisamos aproveitar
a geração digital de foma
positiva, promovendo o crescimento cristão”.
Pastor Silvado expressa
que não se pode mais ter
preconceitos com outras gerações. “Vamos ter que levar
a santidade de Deus através
do mundo virtual. Vamos ter
que procurar um modo de
entrar no mundo virtual para
falar com a nova geração”.
O Coro do Seminário
Batista do Norte do Brasil
celebrou os 50 anos proclamando a mensagem de
Deus através do louvor. Pr.
Paschoal apresentou uma
homenagem e o Coral respondeu cantando com o
coração grato.
Na mensagem transmitida
pelo então presidente da
Convenção batista Brasileira,
Paschoal Piragine Jr., o pastor abordou o tema: Como
comunicar a paixão espiritual para uma nova geração?
Destacando que “se não
passarmos a ideia de que é
preciso buscar primeiro o
reino de Deus e a sua justiça,
então só o que sobrará é um
rito religioso”. Enfatizando
que é necessário deixar os
ritos para viver uma paixão
por Jesus, além de trabalhar
os valores cristãos no dia a
dia.
A noite do dia 25 de janeiro foi aberta com um vídeo
contando a história dos batis-

tas em Sergipe, recheado de
depoimentos de pessoas que
fazem parte dessa história,
pastores, missionários, diáconos, servos fiéis. Alguns
nasceram em terras sergipanas, outros adotaram e foram
adotados de coração por
Sergipe, colaborando para a
construção da trajetória dos
batistas.
Pastor Josué Salgado, da
Igreja Memorial Batista de
Brasília apresentou e orou
por sua ovelha, a mensageira
da primeira noite de sessões.
Onde os mensageiros foram
abençoados através da diaconisa Elena Salles da Silva
Pinto, do Distrito Federal,
que enfatizou a valorização
da nova geração.
A pedagoga Elena lembrou o quanto a presidenta
Dilma Rousseff tem investido nas crianças brasileiras,
cuidando do seu sustento
e que os cristãos batistas
também precisam investir
nas crianças brasileiras. Na
leitura do texto bíblico de
Deuteronomio 6.4-9 um vídeo com crianças recitando
o texto bíblico foi apresentado. E diante do texto lido,
Elena lembrou que Moises teve que andar milhas
para que a nova geração
pudesse receber as bençãos.
Também foi preciso que
ele passasse para as outras
gerações tudo o que viveu.
Moisés estava lutando por
algo muito mais importante,
porque Moises estava lutando por um estilo de vida,
por um coração. Moises
orienta a amar o Senhor de
todo coração e ensinar aos
seus filhos. Mas também
orienta como fazer isso, espalhando a Pessoa de Jesus
para a nova geração.
Elena lembrou que esta
é uma geração silenciosa,
com pouca relação social, e
por isso é necessário ensinar
e orientar em todo tempo,
indo ao mercado, na rua,
onde estiver é preciso viver
o evangelho de Jesus. A diaconisa também questionou:
“Vamos continuar recebendo essas crianças em nossas
igrejas e tratando como as
gerações de tempos atrás?
Valorizar a nova geração é
levar a mensagem da salvação dentro da linguagem
deles”. O que passa com recursos didáticos, modernos,
com tecnologia. É tempo
de pesquisar o meio virtual
e para isso é preciso criar,
estudar e desenvolver novos
métodos.
Na segunda manhã de sessões os mensageiros foram
abençoados através do pastor Abelardo Rodrigues, de

Goiás, com o tema Conflitos
de gerações na igreja. Pastor
Abelardo testificou que as
gerações precisam caminhar
juntas, uns são sucessores
dos outros. E por isso “os
conflitos não podem nos
fazer paralizar, assim como
Jesus não deixou que nada
acontecesse para paralizar
suas atitudes”. “Temos que
voltar a olhar para Aquele
que é a essência da Igreja,
ao invés de criar conflitos”,
falou o pastor Abelardo.
O pastor também lembrou
que a Juventude Batista Brasileira, anteriormente Jumoc,
foi criada dentro do momento de didatura militar no
país, num momento em que
qualquer jovem era suspeito
e preso. A JBB nasceu em
meio ao conflito político, e
mesmo nascendo dessa forma, a JBB cresceu e continua
militando até hoje. “Os conflitos não se resolvem com
força, como foi na didatura,
mas com amor, palavras e
Bíblia”.
Em momento histórico o
pastor Paschoal afirma: “Não
conquistaremos o Brasil se
esquecermos as crianças”.
Em seguida chama à frente
toda a diretoria e executivos
de organizações e enfatiza
a questão da Janela 4/14,
inclusive na prevenção de
drogas, assim também como
atingir os que já estão nas
drogas, isso com o projeto já
existente, Cristolândia. Conclama a todos a participarem
da campanha de 100 dias
de oração pela familia, tudo
para transformar o Brasil.
“82% da força de trabalho
na denominação é realizado
pela nova geração. Geração Desafio, projeto desenvolvido pela JBB e Pés no
Arado, assim como a Junta

de Missões Mundiais, que
desenvolve o SIM. Todas
as forças da nova geração
serão nossos investimentos”,
declarou o pastor Paschoal
Piragine Junior.
Todos os batistas presentes
dão as mãos e oram pelo
desafio de valorizar a nova
geração. Com palavras do
presidente pastor Paschoal,
oram se oferendo para a
obra do Senhor, para alcançar os sonhos de Deus.
Pedindo a direção do Senhor
na condução do que virá.
Outro pastor que levou a
mensagem de Deus durante da 93ª Assembleia foi,
Michael Piragine. Que destacou que é um privilégio
investir na vida de outros e o
poder de Deus se manisfesta
até mesmo nas crianças.
“Deus vai levantar uma nova
geração que acredita nos
milagres de Deus e líderes
que acreditam e investem na
nova geração”.
“Vendo as paredes de sua
loja pixada um homem se
entristeceu. Chegando em
casa sua pequena filha ora:
‘Papai do céu, manda seus
anjos pintarem o muro da
loja. Amém’.” Sabendo
o que tinha acontecido
com a loja daquele homem
Deus incomodou o pastor
Miguel para pintar aquele
muro durante a noite. Mesmo com o frio característico da cidade de Curitiba,
chamou um amigo e pintaram a loja na madrugada.
No dia seguinte, chegando
na loja aquele homem se
emocionou ao perceber o
poder de Deus.
“Então aquele homem entrou no seu escritório e orou
ao Senhor agradecendo a
Deus”, concluiu pastor Michael. Aquele homem viu

que Deus responde a oração de uma criança e Ele
age também através de uma
criança. “Quando priorizamos o que é de Deus, o Senhor faz acontecer”, afirmou
Michael Piragine.
A 93ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira foi
marcada por muitos momentos emocionantes, e diferente não poderia ser a sua
última sessão. A mensagem
ficou a cargo da diretora executiva da Juventude Batista
Brasileira, Gilciane Abreu,
que abordou o tema A nova
geração assume a missão.
“Nós somos chamados para
seguir os passos de Jesus e
esse é o desejo da JBB, que
vivamos buscando ser como
Jesus. Essa geração precisa
ser motivada pelos líderes
seguindo exemplos. Uma
geração mostrando a nova
geração como seguir”, enfatizou Gilciane.
E ainda afirmou que se a
presença de Jesus for percebida, tanto nessa geração
quanto em outras gerações,
as portas do inferno não prevalecerão. “Em todo o tempo, em todas as gerações, o
que precisa permanecer é a
presença de Jesus”.
Pastor Paschoal Piragine
Junior, em última sessão
precedida por esta diretoria, agradeceu todos que
trabalharam junto com ele
na diretoria: “Trabalhamos
como um colegiado, cada
um teve uma função importante, cada um fez o seu
trabalho. Eu passo o meu
bastão com alegria”.
E o presidente eleito, pastor Luís Roberto Silvado,
declarou na posse da nova
diretoria: “Que possamos
exercer essa função como
servos do Senhor”.

Nova diretoria da
Convenção Batista Brasileira

Presidente: Luis Roberto Silvado
1º Vice-Presidente: Lyncoln Pereira Araújo
2º Vice-Presidente: Oliveira de Araújo
3º Vice-Presidente: Eber Silva
1ª Secretária: Alzira Bittencourt Araújo
2ª Secretária: Iracy Leite
3º Secretário: José Laurindo Filho
4ª Secretária: Tânia Maria Kammer
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Associação Brasileira de
Nova diretora da
Instituições Batista de
Associação dos Músicos
Ensino Teológico (ABIBET) Batistas do Brasil (AMBB)

Presidente – Pr. Dr. Jaziel Guerreiro Martins;
Vice Presidente – Pr. Dr. Lourenço Stelio Rega;
1º Secretário – Pr. Abelardo Rodrigues de Almeida;
2º Secretário – Pr. Dr. Gustavo Soldati Reis;
Diretor Executivo – Pr. Chales Ferreira Henriques.

Nova diretoria da
Associação Nacional de
Escolas Batistas (ANEB)

Presidente – Gézio Medrado
1º Vice Presidente – Valseni Braga
2º Vice Presidente – Amilton Ribeiro Vargas
1º Secretária – Rosemeire Santos da Conceição Marinho
2º Secretário – Firmino Alves Campelo

Nova diretoria da
Ordem dos Pastores
Batistas do Brasil

Presidente: Estevão Fernandes de Oliveira - João Pessoa – PB
1° Vice-Presidente: Hilquias da Anunciação Pain - Curitiba – PR
2º Vice-Presidente: Vanderlei Batista Marins - São Gonçalo – RJ
3° Vice-Presidente: Aloísio Penido Bertho - Juiz de Fora – MG
1ª Secretária: Diana Flávia Cavalcanti
Alves Henrique de Souza e Silva - João Pessoa – PB
2° Secretário: Linaldo de Souza Guerra - Pilar – PB
3° Secretário: Marcelo Gomes Longo - São Paulo - SP

Presidente - Ery Zanardi
Vice Presidente - Rubens Oliveira
1º Secretário - Flávio Quirino
2º Secretário - Anderson Costa

Eleita diretoria dos
Diáconos do Brasil

Foi eleita a nova diretoria dos Diáconos Batistas do Brasil:
Presidente - José Octavio dos Santos (FL)
1º Vice Presidente - Gilberto Nunes da Silva (MG)
2º Vice Presidente - Antonio Soares (FL)
1º Secretário - Vilma Rodrigues (PE)
2º Secretário - Damaris Beatriz (PE)
1º Tesoureiro - José Marques (FL)
2º Tesoureiro - Deusdedt H. (SP)

Nova diretoria da União
de Esposas de Pastores

União de Esposas de Pastores Batistas do Brasil elege sua nova diretoria:
Presidente - Cássia Virginia Guimarães Cavalcanti (PE)
1ª Vice Presidente - Elma Maria Souza Ramos (PB)
2ª Vice Presidente - Iracy de Araújo Leite (PE)
3ª Vice Presidente - Ilka Mendonça dos Anjos Duarte (FL)
1ª Secretária - Débora Silva Lins e Silva (SP)
2ª Secretária - Dayse Vespasiano de Assis (SE)
Tesoureira - Edna Barreto Antunes dos Santos (FL)
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Uma noite para começar a
testemunhar até os confins da Terra
Marcia Pinheiro
Redação de Missões
Mundiais

E

u vou testemunhar
às nações. Esta foi a
decisão tomada pela
maioria dos mais de
1.500 convencionais que
compareceram à Noite Missionária, realizada no dia
28 de janeiro durante a 93ª
Assembleia da Convenção
Batista Brasileira, em Aracaju/SE. A cerimônia teve até a
surpreendente participação
musical do diretor executivo
de Missões Mundiais, Pr.
João Marcos B. Soares.
Apresentado pelo Pr. Adilson Santos, coordenador de
Promoção e Mobilização
da JMM, e Fabíola Molulo,
gerente regional de Missões
Nacionais no Espírito Santo,
o culto levou os convencionais e todos os internautas
que acompanharam a transmissão em tempo real a refletirem sobre a urgência de se
anunciar a Palavra de Deus
no Brasil e até os confins da
Terra.
Nos vídeos exibidos e palavras ditas pelo Pr. Adilson
Santos foi destacada a Cam-

Pr. João Marcos teve participação especial na Noite Missionária

panha 2013 da JMM, com o
tema “Testemunhe às Nações
pelo Poder do Espírito”.
“Em tudo o que você faz
existe uma oportunidade
para testemunhar. Este é um
poder que já nos foi dado. O
que a sua vida significa para
os outros?”, questionou o Pr
Adilson.

O médico Humberto Chagas missionário no Senegal tem usado sua
profissão para glorificar a Deus no campo

Várias participações marcaram o público, como a do
ator Filipe Bragantim, membro da Igreja Batista Água
Branca, em São Paulo. Ele
pontuou a cerimônia com
esquetes que evidenciaram
impedimentos para o cumprimento do ide de Jesus.
Entre eles a rotina, que, segundo o Pr. Adilson Ferreira,
prejudica o cumprimento
da missão em todas as suas
fases.
Em um momento de grande inspiração e louvor a
Deus, um coral formado
por colaboradores da JMM,
incluindo pastores e missionários, com a participação especial de músicos da
AMBB e regido por Vanessa
Gomes, cantou a música da
Campanha 2013 da JMM:
Poder para Testemunhar,
de autoria de Leo e Vanessa
Gomes.
A grande surpresa foi o Pr.
João Marcos Barreto Soares,
que fez o solo de introdução
da música e acompanhou o

coral durante todo o tempo,
inclusive fazendo as coreografias no melhor estilo
africano. Todos estavam vestidos com túnicas trazidas
diretamente do Senegal pelo
missionário e ortopedista
Humberto Chagas.
Em sua mensagem, Dr.
Humberto reafirmou que

em 2005 não deixou tudo
no Brasil para servir a Deus
no Senegal. Pelo contrário.
Ele foi com tudo e, desde
então, ao lado de sua esposa,
a dentista Elisângela Chagas,
e dos três filhos, tem usado
tudo o que Deus lhe deu para
glorificar ao Pai.
A missão não é da JMM
ou da JMN. Ela é nossa. De
cada um que participa da
missão de Deus no mundo.
Quando você intercede, vai,
oferta, mobiliza e incentiva a
sua igreja a viver esta missão,
torna-se parte dela. Quando
você testemunha está cumprindo a ordem de Jesus.
Quando você vive para a
glória de Deus está cumprindo os mandamentos de Deus.
“Estamos em uma mesma
missão. A missão de Deus
no mundo. Como você tem
participado deste projeto? Se
o Evangelho que você vive
não tem colocado você de
joelhos, ele simplesmente
não é real e profundo. Não
queremos apenas saber o que
o mestre sabe. Queremos ser
como o mestre é. Não podemos trabalhar na obra do
Senhor sem o Senhor da missão”, encerra o Pr. Adilson.

Pr. Adilson Santos foi um dos apresentadores da Noite Missionária

Mobilizar

familiares e sua igreja para
Willy Rangel
Redação de Missões Mundiais que o envolvimento com a
obra missionária aumente a
Campanha de Mis- cada dia.
Para isso, ajudamos você
sões Mundiais de
2013 propõe aos a mobilizar quem estiver
crentes brasileiros a sua volta. Diariamente,
quatro pilares para que todos Missões Mundiais oferece
possam, de fato, testemunhar conteúdo atualizado para
o Evangelho através de suas que você possa ficar por
vidas. Além de interceder, ir dentro das carências do
e ofertar, você deve mobili- campo e pedidos de nossos
zar sua igreja, seus amigos e, missionários.
Seja acessando o portal
onde quer que esteja, anunwww.jmm.org.br, seguindociar o nome de Jesus.
Aonde você for, onde quer -nos no Twitter em @misque esteja, mobilize amigos, soesmundiais ou curtindo

A

nossa página no Facebook
(www.facebook.com/missoesmundiais), sempre haverá
conteúdo feito especialmente
para você compartilhar e mobilizar mais pessoas em prol
da obra missionária.
Missões Mundiais também
realiza os congressos Conexão Missionária em igrejas
de todo o Brasil ao longo do
ano para que os crentes, ao
ouvir diretamente de um de
nossos missionários, se sintam desafiados e encorajados
a testemunhar ainda mais o
Evangelho.

Os promotores voluntários
de Missões também podem
participar dos acampamentos
destinados especialmente a
eles. Nos acampamentos, os
promotores recebem todo o
tipo de informação que será
útil na promoção da Campanha Missionária em suas
igrejas. Os acampamentos
são oportunidades preciosas para o promotor ter um
contato pessoal com nossos
missionários e se envolverem
ainda mais na causa.
Agora que você já sabe
como mobilizar outras pes-

soas sobre a necessidade de
anunciar a salvação em Jesus
aos povos não alcançados,
testemunhe às nações pelo
poder do Espírito.
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PIB no Siqueira celebra
um ano de atividades

Fredson Miranda de Souza
Seminarista da PIB no
Siqueira, CE

O
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Bairro Siqueira em Fortaleza
(CE) neste mês
está em júbilo,
pois em 21 de janeiro a
Primeira Igreja Batista no
Siqueira celebra seu primeiro ano de atividades como
Igreja, após sua devida aprovação em concílio organi-

zado pela Convenção das
Igrejas Batistas Unidas do
Ceará – CIBUC, com apoio
da Primeira Igreja Batista no
Recreio – Rio de Janeiro (RJ);
Igreja Batista Monte Horebe
– Fortaleza (CE); e pastores
de outras igrejas locais daquele Estado.
A PIB no Siqueira tem se
destacado no Ceará, para
honra e glória do Senhor
Jesus, como uma igreja com
visão missionária, pois des-

de sua consolidação como
frente missionária em dezembro de 2009, participa
com suas significativas ofertas em todas as campanhas
de missões em suas três esferas: Mundiais, Nacionais
e Estaduais. Ademais, com
pouco mais de 20 membros
efetivos, paralelas às atividades locais, realiza viagens
ao interior do estado, para
prestar apoio aos missionários de várias cidades

cearenses, ministrando a palavra, batizando e levando a
mensagem de Cristo através
de atividades específicas
para crianças.
Em agosto de 2012, como
reconhecimento de Deus, a
Igreja foi abençoada com a
construção de uma capela
por missionários americanos,
em um terreno comprado
pela fé, onde irá funcionar a
sua sede própria e será um
local de bênçãos com foco

principal na salvação dos
moradores adjacentes. Em
2013, segue no terceiro ano
de atividades do Programa
PEPE, que atende a cerca de
30 crianças carentes daquele
bairro e terá muitos desafios
para avançar com toda força
na propagação do evangelho.
Que Deus continue abençoando aquele trabalho e
mantenha a visão missionária
daquela igreja. Parabéns PIB
no Siqueira!
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volta para o
na PIB da Marambaia
Rio Grande do Sul
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P

astor Erno Schimdt,
depois de 35 anos
fora do Rio Grande
do Sul, retorna deixando o Sul-mato-grossense
e tomou posse no dia 02 de

N

o dia 11 de janeifevereiro de 2013 na Igreja
ro, no templo da
Batista Central de Santo AuPrimeira Igreja
gusto (RS).
Batista da MaNo endereço: Rua Julio de rambaia em Belém, foi conCastilho, 222, Santo Augusto sagrado o mais novo pastor
– RS.
do Pará, o pastor Marcos

André Galúcio de Souza,
líder da juventude e adolescentes com a presença
de igrejas da grande Belém
e 10 pastores no concílio
final. A igreja vem sendo
dirigida pelo pastor Elias Te-

odoro há 3 anos e Deus tem
nos dado muitas bençãos no
investimento missionário
e valorizando a nova geração com um programa para
crianças chamado Espaço
Criança.

Palavra do
Culto de ordenação do
Conselheiro Sandro Peixoto Figueiras
Lucas Tavares a
respeito dos
ER na Nigéria

S

er Embaixador do Rei
na Nigéria não é fácil.
Na Nigéria, entre as
igrejas cristãs, a presença dos batistas é forte.
Lá há um trabalho muito
bem estabelecido dos Royal
Ambassadors (Embaixadores
do Rei).
Contudo, as igrejas são
constantemente ameaçadas
por ataques terroristas do
“Boko Haram” (figurativamente, “a educação ocidental ou não-islâmica é um
pecado”). Uma organização
fundamentalista islâmica

de métodos terroristas, que
busca a imposição da lei
Sharia nos estados do Norte
da Nigéria.
Informações dão conta que
um acampamento de Embaixadores do Rei foi atacado
por esse grupo. Agora você
imagine... no Sítio do Sossego, acampando e do nada
um grupo armado chega e
abre fogo? É fácil ser ER no
Brasil...
Separe um tempo, e ore
neste momento pelos cristãos
e pelos Embaixadores do Rei
da Nigéria.

A

Primeira Igreja Batista de São João
de Meriti viveu um
momento muito
especial, com a ordenação
ao ministério da Palavra
do pastor Sandro Peixoto
Figueiras. A programação
do culto de oração do dia
19 de dezembro de 2012
marcou este momento ministerial tão importante na
vida, não apenas do pastor
Sandro, mas também de sua
família, amigos e de nossa
Igreja.
O culto foi conduzido
pelo pastor Claudio José
Farias de Souza e contou

com momentos de adoração e reflexão bíblica.
Observando as orientações
da denominação Batista,
foi realizado também o Ato
Formal de Ordenação ao
Ministério da Palavra do
Pr. Sandro Figueiras, por
meio de Assembleia Extraordinária onde os membros
da PIB de São João de Meriti aprovaram o parecer
do concílio que sabatinou
o referido pastor e recomendou sua ordenação. A
mensagem bíblica da noite
ficou a cargo do Pr. Albino
Tomaz Figueiras, pai do Pr.
Sandro Figueiras.

O Pr. Sandro Figueiras é
casado com a irmã Débora
Quaresma e pai do pequeno
Sandro Calebe. Teve passagem pela Segunda Igreja
Batista de Éden (São João
de Meriti - RJ) e pela Igreja
Batista Nova Canaã (Queimados - RJ), até se transferir
para a PIB de São João de
Meriti. Iniciou seu bacharelado em Teologia em 2006,
pelo Seminário de Campos e
em 2007 transferiu-se para o
Seminário do Sul do Brasil.
Atualmente auxilia a Segunda
Igreja Batista em Vila Pauline
(Belford Roxo - RJ) a convite
do Pr. Abel Teodoro.
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PIB em Teresópolis dedica
templo ao Senhor

Colaboração da PIB em
Teresópolis

D

e 22 a 25 de novembro passado,
a Primeira Igreja
Batista em Teresópolis concretizou um grande
sonho, realizando cultos em
ação de graças pela dedicação do seu Novo Templo ao
Senhor.
Iniciamos as celebrações
no dia 22 de novembro com
a participação do Grupo Logos, e o pastor Paulo César
nos trouxe a mensagem do
Senhor. O culto oficial de
inauguração ocorreu na sexta-feira, 23 de novembro. Às
19h30, na escadaria do Novo
Templo, as luzes da fachada
foram acesas, e o Madrigal da
PIBT começou a cantar “Chegamos pela Fé” (Arranjo de
Mark Hayes). A Rua Carmela
Dutra foi fechada ao trânsito
e o povo ficou concentrado
próximo à entrada do Novo
Templo. Após uma breve palavra de gratidão a Deus dada
pelo pastor Renato Cordeiro
de Souza, pastor titular da
igreja, o Madrigal cantou “A
Deus Demos Glória” (Arranjo
de Mark Hayes), seguindo-se
um espocar de fogos, que
coloriram o céu, expressando
toda a nossa alegria e louvor
a Deus por tamanha vitória.
Depois, cortada a fita e
descerrada uma placa de
gratidão a Deus, o povo que
estava na rua foi convidado a
entrar no Novo Templo. Em
seguida foi celebrado o culto
de exaltação a Deus com a
participação do Coro Reunido (formação dos vários
grupos corais da igreja) e da
sua Orquestra, dirigidos pelo
maestro Maurílio da Costa.
A PIB de Teresópolis foi organizada no dia 7 de setembro de 1936, e seu primeiro
pastor foi Cassiano Basílio de
Souza. Uma querida família
crente, vinda da IB em Magé,
subiu a Serra, fixando-se no
interior do município. Crentes fiéis, eles começaram a
dar testemunho do evangelho, e logo vários vizinhos
se converteram. Anos depois, sentindo necessidade
de viverem mais próximos
do Centro de Teresópolis,
foram para o bairro da Tijuca,
onde abriram as portas da
sua casa para a realização de
cultos. A obra prosperou e,
logo após sua organização,
a igreja transferiu sua sede
para uma casa maior, na Rua
Chaves de Faria, no Centro,
onde havia mais espaço e
conforto. Mas, não satisfeitos
com o aluguel, começaram

a se mobilizar para a compra de um terreno próprio,
onde pudessem construir seu
Templo. Logo se depararam
com um bom terreno na Rua
Coari, hoje Nova Friburgo,
onde em quatro anos levantaram um Templo, dedicado
ao Senhor, em 7 de setembro
de 1948, sob o pastorado de
Emiron Martins Ferreira. Nas
décadas seguintes aquele
Templo foi ampliado várias
vezes; porém, mesmo assim,
nos últimos anos achava-se
bem pequeno para o número
de membros da Igreja.
A igreja sonhava com dois

lotes localizados atrás do seu
Templo, mas um dos donos
dizia que nunca venderia a
sua parte. Em 1992, numa
manifestação clara do poder
de Deus, sob o pastorado de
Carlos Henrique Carnavalli, a
igreja adquiriu esse lote. Em
1996 surgiu a oportunidade
de comprar o outro lote. O
preço pedido pelos proprietários era muito caro, mas,
apesar disso, a igreja decidiu
comprá-lo, justificando que
“para a igreja valia”. Sob a
liderança do pastor Carlos
César Peff Novaes, com muito esforço e união, finalmente

a PIBT tinha os dois lotes,
realizando-se aí o culto de
lançamento da pedra fundamental.
No final de 1999, já no
pastorado de Renato Cordeiro de Souza, a igreja refez a
sua Comissão de Construção,
e convidou o engenheiro
e arquiteto Walfredo César
Thomé para projetar o Novo
Templo. O seu projeto, hoje
concluído, liga o nosso Antigo Templo ao Novo, e abriga
quase 1.500 pessoas sentadas
confortavelmente. A mão
forte do Senhor nos proveu
meios e, apesar de não ser-

mos uma igreja com crentes
abastados financeiramente,
Deus nos sustentou em cada
etapa. Quando chegamos
à fase do acabamento, contratamos a arquiteta Jéssica
Filgueira, da IB Central de
Volta Redonda, RJ, que também nos apresentou um belo
projeto de acabamento e
decoração de interior.
No culto do dia 23 de novembro, o pregador convidado foi o pastor João Soares
da Fonseca, pastor da PIBRJ
que, citando o Salmo 84,
discorreu sobre A Felicidade
de Cultuar. No sábado, 24 de
novembro, com a participação do nosso Coro Angelical,
o mais antigo da cidade, dirigido por Ery Zanardi, fizemos
uma homenagem a todos os
trabalhadores que se dedicaram à nossa construção.
Trouxemos o Dr. Walfredo,
de São Paulo; a arquiteta Jéssica, de Volta Redonda; e o
engenheiro Paulo Pessanha,
do Rio de Janeiro. Vieram
muitos pedreiros, eletricistas,
serventes, carpinteiros, etc.
Todos receberam um exemplar da Bíblia de presente. O
pregador da noite foi o pastor
Carlos César Peff Novaes,
ex-pastor da PIBT, que nos
falou baseado em Lucas 18.9.
No domingo, 25 de novembro, pela manhã, os Coros
de Adolescentes e Jovens da
PIBT unidos, regidos por Jane
de Souza e Ery Zanardi, participaram do culto. Trouxe-nos a mensagem de Deus o
pastor Gerson Moreira, da IB
Central de Trindade, em São
Gonçalo, que usou o termo
“Até aqui nos ajudou o Senhor” para nos edificar. As
celebrações de dedicação do
Novo Templo terminaram, à
noite, com o Coro Reunido e
a Orquestra PIBT, e a mensagem do nosso pastor, que nos
falou sobre “Quão Grande
é uma Igreja?”, baseado em
Atos 9.31.
Expressamos nossa gratidão ao irmão Jeudí Marques,
administrador da obra, que
coordenou cada etapa. Se
quiser saber quanto gastamos
em concreto, em ferro, ou
tijolos ele deixou registrado
até os centavos. Também louvamos a Deus pela vida do
irmão Jaci Lima, nosso mestre
de obras, que acompanhou
e dirigiu todas as etapas da
construção. Mas a quem queremos mesmo louvar e agradecer é ao nosso bom Deus,
que nos conduziu, assistiu,
animou, capacitou e permitiu
que realizássemos esse grande sonho. A Ele, pois, toda
honra e glória!
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sta é uma afirmação
do Dr. John Piper.
Concordo plenamente. A obra de missões
existe para levar o evangelho
onde a adoração não existe.
O Deus Missionário é o Deus
que deve ser adorado sempre. A tarefa missionária existe enquanto Jesus não volta
(Mat. 24.14), mas a adoração
continua no céu. Adorar a
Deus é tributá-lo como Senhor, Soberano, Majestoso,
que está num alto e sublime
trono. O profeta Isaias, no
seu chamado, teve a visão
da Majestade de Deus (Is.
6.1-8). O interessante aqui é
que ele adorou a Deus nos
versículos 1 a 7, onde houve
a revelação clara do Senhor,
uma consciência de pecado
do profeta e a sua purificação
realizada por Yahweh. No
versículo 8, o profeta Isaias
tem o seu chamado definido
e atende o desafio do Senhor, a missão de anunciar
a Sua mensagem ao mundo.
A mensagem do Senhor, de
que Ele deve ser adorado.
A obra de missões é real
porque adoração NÃO existe. Jesus ensinou a Seus discípulos a adorar a Deus em

espírito e em verdade (João
4.24). A mensagem central
de missões é que o homem
deve adorar a Deus por meio
de Jesus Cristo. Isto será feito
a partir da experiência do
novo nascimento. O regenerado que recebeu a mensagem de transformação pela
via missionária, tem prazer
em adorar o autor da sua
salvação. O Salmo 67 ensina
que todos os povos devem
louvar, agradecer e adorar a
Deus e eles o farão por meio
de Cristo Jesus, o Salvador.
Aqui se encontra a centralidade da obra de missões que
é levar a mensagem do evangelho para que o homem,
transformado, possa adorar
Àquele que o resgatou das
trevas para a Sua maravilhosa
luz. Deus promoveu a reconciliação do homem consigo
por meio da obra de Cristo na
cruz (II Cor. 5.18-20).
A consciência de que somos adoradores deve nos
levar à práxis da missio Dei.
Temos de Deus a responsabilidade de proclamar todo
o evangelho ao mundo todo
para que tenhamos mais
adoradores (Mac. 16.15; At.
1.8). Esta responsabilidade

surge do nosso compromisso
com toda a vontade de Deus
revelada na Pessoa de Cristo.
O evangelho é a boa notícia
de que Deus nos amou de
maneira tão forte, tão intensa e inigualável, que deu o
Seu Filho por nós na cruz.
Uma pessoa transformada
pela iniciativa de Deus está
comprometida com a adoração. Esta é a gênese de tudo
o que fazemos para Deus.
Missionar é levar a mensagem que torna o homem um
adorador a partir do ensino
de Cristo nos evangelhos. A
nossa missão fundamental é
adorarmos um Deus de amor
inigualável e insubstituível.
Realizamos missões porque
adoramos a Deus e para
que outros povos o façam
também. Adoração não é
efeito, mas causa. Aqui está
o princípio fundamental e
motivador do nosso compromisso com missões.
A verdade de Deus anunciada pela prática missionária
deve gerar uma adoração verdadeira, espiritual, motivada
por quem Deus é. Nós existimos porque Deus é. A tarefa
missionária existe para que a
adoração seja a essência do

nosso relacionamento com
o Senhor e os povos creiam
nesta verdade. Os missionários, os investidores (de oração e recursos) e os administradores de missões devem
ter a consciência da adoração
fundamentada na Palavra. O
Espírito testifica com o nosso
espírito que somos filhos de
Deus (Rom. 8.16). A obra
missionária testifica que é
fruto de uma vocação para
a adoração genuína. A nossa
consciência de adoração nos
permite ver a nossa incapacidade, a majestade do Senhor,
a necessidade dos povos e
a disponibilidade de irmos
ao encontro deles. Abrão
tomou posse da terra que
o Senhor lhe havia dado. A
primeira coisa que ele fez foi
levantar um altar ao Senhor
(Gên. 12.7). A promessa da
conquista tinha um princípio subjacente: a adoração.
Todo o substrato da práxis
missionária aponta para a
necessidade de adoração ao
Senhor que é dono dos céus
e da terra (Sal. 24.1,2). Os
servos que adoram realizam
a obra do Senhor que deve
ser adorado sempre e em
todo o lugar.
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Então, a obra de missões
existe porque a adoração não
existe. A nossa motivação e o
nosso objetivo de proclamarmos ao mundo a salvação de
Deus é a adoração. O Senhor
tem prazer naqueles que o
buscam de todo o coração.
Ele tem prazer naqueles que
O honram, que O amam de
todo o coração, alma e entendimento e com todas as forças. Vale dizer que o ser para
Deus precede o fazer para
Ele. Adorar a Deus sinceramente é considerá-lo como
PRIORIDADE. Todo o nosso
esforço missionário deve ser
precedido pelo nosso prazer em adorar, reconhecer
e tributar a Deus a honra, a
glória, o louvor, a sabedoria
pelos séculos dos séculos e
levarmos este princípio aos
povos que não sabem o que
é adoração. Aprecio muito o
hino de adoração que Paulo
deixou para nós em Romanos
11.33-36, especialmente o
versículo 36: “Porque todas
as coisas são dele, por ele
e para ele. A Ele seja a glória eternamente! Amém”. A
nossa visão e a nossa prática
missionária dependerão do
nosso tributo ao Senhor.

