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Veja na página 14 o Estatuto da diversidade 
sexual, um pronunciamento apresentado na 93ª 
Assembleia da Convenção Batista Brasileira em 
posição às novas leis. Dando ênfase no direito 

constitucional de liberdade religiosa, aliados à 
única regra de fé e prática dos batistas brasileiros, 
a Bíblia Sagrada, ressaltando ser contra a qualquer 
tipo de discriminação.

Presenças importantes na 
93a Assembleia da CBB

Além da passagem de cerca de 4mil 
batistas de todo o Brasil nas sessões, 
a 93ª Assembleia da CBB foi marcada 
por presenças significativas. Uma destas 
foi a Convenção Batista Nacional, que 
deixando de lado qualquer discussão do 
passado, prestou homenagem aos batistas 

brasileiros pelos 100 anos de pregação 
do evangelho em Sergipe. A diretoria da 
Convenção das Igrejas Batistas Nacionais e 
da Ordem dos Ministros Batistas Nacionais 
em Sergipe entregaram uma placa e com 
palavras reconheceram sua origem no 
trabalho dos batistas brasileiros (pág. 12).
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Pr. Sócrates Oliveira de 
Souza
Diretor Executivo da 
Convenção Batista 
Brasileira

Texto enviado as famílias 
atingidas pela tragédia 

em Santa Maria, RS

O Brasil, o mundo 
amanheceu mais 
pobre no último 
domingo dia 27 

de janeiro, nós perdemos 

parte de uma geração, abriu-
-se uma lacuna na inteligência 
florescente em nossa terra, 
perdemos vida, filhos, irmãos, 
netos, sobrinhos, amigos, 
alunos, conhecidos, sonhos, 
projetos, expectativas que 
jamais voltarão. E agora?

Com certeza nenhuma pala-
vra, nenhum gesto, nenhuma 
homenagem poderá estancar 
esta dor imensa e intensa. A 
luz que se apagou, a música 
que se calou, a voz que emu-
deceu a corrida que parou a 

ponte que se quebrou. Mes-
mo conhecendo o que diz as 
Sagradas Escritura “A vida é 
semelhante a relva; ela flores-
ce como a flor do campo, que 
vai quando sopra o vento e 
nem se sabe mais o lugar que 
ocupava...” somos humanos 
e a dor faz parte de nós, mas 
a forte mão de Deus, todo 
poderoso sobre todos não nos 
deixará sucumbir e sua doce 
consolação há de cobrir cada 
coração com seu bálsamo e 
aliviará toda dor.

Junto minha voz e senti-
mento a cada família enluta-
da, exatamente neste tempo 
em que nós os Batistas Brasi-
leiros iniciamos um grande 
programa desafio cujo tema 
central é “Valorizando a nova 
geração” não calaremos, não 
nos abateremos rogando ao 
Pai o seu consolo e conforto. 
“E a paz de Deus, que ex-
cede todo o entendimento, 
guardará os vossos corações 
e os vossos sentimentos em 
Cristo Jesus”.
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
Pastor, professor de Psicologia

Ninguém quer 
bons conselhos

O rei Zedequias es-
tava em dúvida: 
subordinar-se a 
Nabucodonosor 

ou buscar a ajuda dos egíp-
cios? Já cansado das intri-
gas ao seu redor, chamou o 
profeta Jeremias e lhe pediu 
conselho. Eis o que respon-
deu o profeta: “Eu respondi 
– se eu disser a verdade, o 
senhor me matará; e se eu 
lhe der conselhos, o senhor 
não ouvirá” (Jeremias 38.15).

Não é por falta de conse-
lhos que as pessoas erram 
e cometem desatinos. Nin-
guém ouve os bons conse-
lhos, no caso de eles contra-
riarem as paixões pessoais. 
Quando Jeová convocou 
o jovem Jeremias, teve o 
cuidado de lhe dizer que 
seus conterrâneos iriam re-
jeitar sua mensagem. Quanto 

mais anunciasse a verdade 
recebida do Senhor, mais 
ódio e perseguição seria a 
resposta do povo e de suas 
autoridades. Porque Jeremias 
permaneceu fiel à missão que 
Deus lhe deu, sua vida só en-
controu rejeição e oposição.

Não fomos chamados para 
dar conselhos. Nossa missão 
é dar testemunho da verdade 
que é Cristo. O senhor não 
precisa da nossa ajuda ou 
da nossa defesa. Ele sabe se 
cuidar. Nossa tarefa é dizer 
aos nossos conterrâneos a 
obra de amor que Cristo Je-
sus fez e está fazendo em 
nós. Nossa tarefa, diz Pedro, 
é dar às pessoas “a razão da 
esperança que há em nós”. 
Felizmente, contamos com 
a obra milagrosa do Espírito 
Santo. É ele quem convence 
e converte as pessoas.

Pastor Manoel de Jesus The
Colaborador de OJB

No domingo em 
que as notícias da 
tragédia de San-
ta Maria, no Rio 

Grande do Sul, corriam o 
mundo todo, os irmãos se 
abraçavam, após o culto ves-
pertino, da Igreja Batista Na-
ções Unidas, em São Paulo. 
O assunto era abordado por 
alguns irmãos. Uma querida 
irmã assim se expressou à 
minha esposa: “Numa hora 
como essa eu pergunto: E 
Deus, onde está?”.

Na segunda-feira pela ma-
nhã, meditei na pergunta. Eis 
algumas reflexões. Quando 
lemos na Bíblia que o “mun-
do jaz no maligno”, não tere-
mos aí um sinal de resposta? 
O Diabo domina o mundo, e, 
em alguns eventos e lugares, 
a sua ação é mais estendida. 
Se ele se aproveita até das ho-
ras de culto e adoração, que 
se dirá nessas horas e locais? 
Dirigir-se aos lugares e even-
tos onde sua ação é ampla 
não é uma escolha humana? 
Estar perto, ou estar longe, 
da ação do Diabo, resulta da 
resposta dada ao convite feito 

por Jesus: “Eu sou o caminho, 
ninguém vem ao Pai senão 
por mim”. Não estaria nosso 
fim neste mundo, atrelado a 
essa escolha?

Outra reflexão que nos 
cabe vem das estatísticas. 
A estatística mostra que a 
morte por violência é maior 
entre os brasileiros, na faixa 
que vai dos 17 aos 25 anos. 
Qual a razão? É a frequên-
cia em lugares e horários 
perigosos. No dia anterior, 
meu vizinho, com 30 anos 
era batizado no culto da 
Convenção Batista Brasi-
leira. Meses atrás, sabendo 
de nossa participação na 
Cristolândia, aproximou-
-se em prantos: “Seu Mano-
el, pelo amor de Deus, me 
interna para tratamento!”. 
Onde estaria o Renato se eu 
lhe negasse o pedido? Foi o 
“Caminho”, que o salvou. 
Complementando, fomos 
nós batistas, o instrumento 
que “o Caminho”, usou para 
salvá-lo. Nós, como povo de 
Deus, como igrejas, somos 
responsáveis pela limitação 
desses locais, onde a ação 
satânica é mais estendida.

Concluindo, detalhe últi-
mo das reflexões. João Gui-

marães Rosa, afirma, no li-
vro Grande Sertão Veredas: 
“Deus existe mesmo quando 
não há. Mas, o demônio não 
precisa existir para haver”. 
Que significa isso? O mundo 
que nos rodeia oferece inú-
meras oportunidades para o 
Diabo revelar-se. Todos os 
meios de comunicação pro-
vam isso. Até (o profeta) Mu-
ammar Gaddafi, sabia disso, 
pois, afirmou: “Se eu cair, o 
caos e a guerra tomará conta 
do norte da África”. E não é 
que ele acertou? Num mundo 
dominado por Satanás, uma 
ação sempre corresponderá 
à outra ação. Foi por isso que 
Jesus nos ensinou a iniciar 
nossas orações, pedindo: 
“Venha a nós o vosso Reino”. 
Onde não domina o Reino 
de Deus, domina o reino de 
Satanás. Que Deus console 
as famílias enlutadas, e que 
elas descubram, o quanto an-
tes, que este mundo tem dois 
caminhos, tem dois senhores, 
e, que escolham, o mais rápi-
do possível, o “Caminho”. O 
demônio, para existir, basta 
olhar ao nosso redor. Grande 
verdade foi afirmada pelo 
escritor patrício, João Guima-
rães Rosa.

Paulo Cezar
Membro da Igreja Memorial 
Batista de Brasília

Dedicado ao amigo 
Roberto Holanda.

Nas vésperas do 
Natal de 2012, 
após  o  mundo 
não ter acabado, 

estava eu acordado, às qua-
tro horas da manhã, insone, 
a pensar em nossas contra-
dições de seres humanos, 
em asperezas de nosso viver 
diário.

Quanto da prática cristã 
vai ficando esquecida nos 
relacionamentos interpesso-
ais, no ambiente social desta 
civilização pós moderna e 
relativista! Quanto devo eu 
a meus semelhantes, inclu-
sive irmãos de fé, em termos 
de respeito, solidariedade, 
consideração, aconchego e 
amor cristão! 

Quanto disso tudo se deve 
ao pragmatismo empresarial, 
decorrência talvez, quem 

sabe?, de certa dose de or-
gulho, de certo pote trans-
bordante de vaidades, da 
aparente necessidade de 
auto afirmação pessoal ou 
grupal, do privilégio muitas 
vezes concedido ao vil metal 
colocado por nós mesmos 
como ícone de uma civiliza-
ção que perdeu o rumo em 
labirintos desconcertantes e 
que parece estar sem foco, 
desviada a visão para obje-
tivos que nada mais são que 
secundários?

Sem conseguir conciliar o 
sono, levantei-me, tranquei-
-me, em prol do silêncio das 
altas horas, na sala de músi-
ca e liguei a TV.

Ao rolar do controle re-
moto, parei na TV Senado 
que levava ao ar, naquela 
hora em que o povo dorme 
- que pena! - um programa 
musical de extremo bom 
gosto e refinamento. Foram 
transmitidos os Concertos 
Brandemburg números 1, 3 e 
5, de J. S. Bach. Destaco, por 
questões de gosto pessoal, 

o de número 5, obra prima 
inter pares.

O concerto magnífico con-
cede certo destaque ao cra-
vo, mas intercala momentos 
sublimes de evidência para 
o primeiro violino e a flauta, 
toda essa construção sem 
deslustrar em nada a har-
monia e grandiosidade do 
conjunto.

A executante era a Or-
questra Mozart, italiana de 
Bologna, que se apresentou 
composta de cravo, flauta 
transversa, violinos, viola, 
violoncelo e contrabaixo. 
Regência de Cláudio Abba-
do. Impressionou-me a pos-
tura do maestro ao conduzir 
os executantes de maneira 
simples e surpreendente-
mente discreta, tirando de si 
mesmo os holofotes e permi-
tindo direcioná-los para os 
músicos, o que permitiu ao 
espectador usufruir, sem dis-
tração, da perfeita harmonia 
entre os instrumentos, mas 
também da saudável alter-
nância de destaque entre os 

mesmos, fruto da genialida-
de e da magnífica arquitetura 
musical do compositor.

Terminada a transmissão, 
ficou no espírito o mais puro 
prazer estético, proporcio-
nado pela mente sensível 
de Bach.

Quantas pessoas estavam, 
àquela hora e como eu, as-
sistindo ao programa? Quan-
tas se beneficiaram desse 
momento único?

Fiquei pensando, comigo 
mesmo, a respeito do des-
concertante ser humano. 
Podemos ser frios e prag-
máticos quando o jogo de 
interesses pessoais ou cor-
porativos são o leitmotiv de 
nossas existências efêmeras. 
Mas, feliz e contraditoria-
mente, também podemos 
produzir momentos de pura 
grandeza e elevação quando 
nos colocamos em nosso 
devido lugar.

Jesus sintetizou tudo o que 
é passível de existir no mun-
do em termos de filosofia de 
vida ao resumir, em apenas 

dois, todos os mandamentos 
e formas de conduta.

O cérebro humano, ca-
paz de produzir Concertos 
Brandemburg pode, contra-
riamente, erigir muros de 
separação, de segregação, 
de privilégios usurpados, 
de competição tresloucada, 
quando colocamos o eu aci-
ma do nós.

Que tenhamos em mente, 
mas sobretudo nos cora-
ções, todos nós, ovelhas 
do bendito aprisco, nítido 
e jamais desfocado, o foco 
de nossa verdadeira posição 
neste mundo em que jaz o 
maligno.

Nada, nada, nada temos 
que nos permita orgulhos, 
vaidades, ânimos de supre-
macia, indiferença pelos 
semelhantes, em especial 
pelos menos aquinhoados.

Que mundo seria este se 
nossa fugaz existência fosse 
uma orquestra Mozart regida 
pelo Maestro dos Maestros, a 
executar, diariamente, Con-
certos Brandemburg!
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Pr. Josué da Silva Andrade
Presidente da OPBB-CA

O Congres so  da 
Ordem dos Pas-
tores do Brasil e 
a Assembleia da 

Convenção Batista Brasileira, 
em Aracaju, nos deu a opor-
tunidade de aproximarmos 
dos nossos amigos, vindos 
de todo o Brasil. Um deles, 
Orivaldo Pimentel Lopes. Lí-
der incontestável dos batistas 
brasileiros. Mentor de ideias 
regimentais e estatutárias dos 
batistas. Conhecedor, em 
profundidade, das doutrinas 
e princípios da nossa con-
venção. Depois de pastorear 
e construir vários templos, 
ficou por um tempo servindo 
à nossa denominação.

Vendo o pastor Orivaldo 
atuando no congresso dos 
pastores, em Aracaju, agra-
deci a Deus pela sua vida e 
ministério. Observei também 
que no momento da eleição 
da nova diretoria, o vi de-
clinar da indicação para um 
cargo da mesma. Naquele 
momento pensei nos seus fei-

tos e suas atuações entre nós. 
Sua autoridade contundente 
na defesa de nossos valores 
éticos e morais.

No intervalo de uma das 
sessões da assembleia con-
vencional, tivemos oportuni-
dade de almoçarmos juntos. 
Momento que olhei, como 
dizemos, olho no olho, e 
perguntei: Pastor Orivaldo, 
porque o irmão declinou 
da indicação para diretoria 
da Ordem? A resposta veio, 
com a sinceridade de sem-
pre: estou parando as minhas 
atividades. Disse-lhe então, o 
irmão ainda pode dar alguma 
contribuição. Ao que ele res-
ponde que não, em face as 
limitações naturais e também 
necessidade de estar mais 
próximo à esposa e família.

Ao sair do almoço, passei 
pelo stand de fotos do Célio - 
aquele que tira fotos de todos 
os convencionais, e vi a foto 
do Pr. Orivaldo estampada à 
disposição. Comprei-a para 
homenageá-lo. No fundo, o 
texto bíblico estampado de 
Isaias 40.31, parte:  “correrão 
e sem fadiga, como águias 

voarão”. A foto também é re-
trato de ação concentrada, de 
dedicação e de uma postura 
de trabalho. Bela foto!

O Brasil batista, não tenho 
dúvida, faz coro conosco nes-
te momento, pois a homena-
gem é de todos nós. Além de 
valorizar a capacitação, va-
lorizamos também a pessoa, 
sobretudo, aquela que vai 
adquirindo mais experiência 
através da idade alcançada, e 
dela, compartilha com todos.

Ao homenagearmos o Pr. 
Orivaldo, estendemos a to-
dos os pastores batistas do 
Brasil. Homens dedicados, 
abnegados, que lutam e tra-
balham para o bem estar da 
nossa denominação e das  
igrejas que pastoreiam.

Deus seja louvado pela 
oportunidade de trabalho 
que ele nos tem dado, espe-
cialmente ao homenageado 
em foco. Uma vida que tem 
inspirado muitos pastores. 
Um referencial de modelo de 
pastor. Por tudo louvamos a 
Deus. A Ele seja dado a hon-
ra, a glória e o poder. A quem 
honra, honra!

Crônica para um amigo

Jabes Nogueira Filho
Pastor da PIB Aracaju

Já pelo final na Carta aos 
Gálatas, Paulo faz uma 
relação de atitudes ou 
virtudes que ele mes-

mo caracteriza como fruto 
do Espírito (leia em Gál. 
5.22-23). O apóstolo vinha 
se ocupando de explanar 
que em Cristo todos fomos 
chamados à liberdade (volte 
a Gál. 5.13) e, na conti-
nuação do argumento, ele 
apresenta a oposição entre 
as obras da carne e o fruto 
do Espírito. E desta relação 
simples, direta e objetiva 
muita coisa pode ser dita. 
Queria hoje começar a ver 
melhor este fruto.

No grego que tenho em 
minha mão aqui a expressão 
é assim mesmo no singular: 
fruto. Talvez isso não seja 
novidade para quem está 
acostumado a um estudo 
mais amiúde do texto. E por 
isso mesmo já vi muitas ilus-

trações que tentaram explicar 
este fruto único com mani-
festações diferenciadas. Não 
vou entrar nos detalhes.

Veja a minha proposta.
Aqui no meu rico Nordeste 

brasileiro temos uma quase 
infinita variedade de frutas 
bem nossas, cada uma com 
seu jeito próprio e diferente 
(se você nunca provou ca-
rambola ou manga tirada de 
vez do pé, não sabe o que 
está perdendo!).

Mas deixe-me voltar ao 
fruto de Espírito. Penso que 
nenhuma fruta desta terra 
representa melhor a ideia 
apostólica que a jaca. Sei que 
botânicos e teólogos poderão 
apresentar argumentos diver-
sos e derivados contra ou a 
favor da minha escolha. E até 
eles tenham razão. É verdade 
ainda que ela tem um nome 
científico bem pomposo: 
artocarpus heterophylla. Só 
que os motivos de minha 
ilustração é bem mais pro-
saico: o fruto do Espírito é 

um fruto, assim como uma 
jaca é uma jaca. Siga o meu 
raciocínio para entender esta 
afirmação óbvia.

Em primeiro lugar a jaca 
nasce e se desenvolve bem 
ligada à jaqueira. O talo é 
pequeno para uma fruta da-
quela dimensão, mas ela fica 
ali grudada até que seu pró-
prio peso a derrube. Neste 
momento, com a queda, ela 
se parte e pode oferecer-se 
a uma gama de animais que 
dela se servem.

É fácil lembrar as palavras 
de Jesus e associá-las à jaca: 
Vocês também não podem 
dar fruto se não permanece-
rem em mim (a citação é do 
final de João 15.4, mas con-
sidere todo o texto). Assim 
entendo que Jesus disse que 
se eu estiver nele como a jaca 
na jaqueira, vou conseguir 
maturar naturalmente o fruto 
do Espírito que por sua vez 
servirá a muitos.

Contudo duas outras ca-
racterísticas me chamam a 

atenção e são por demais 
relevantes para caracterizar 
a jaca como o exemplo apro-
priado ao fruto do Espírito.

Em primeiro lugar há a sua 
forma: a jaca é um conjunto 
de bagos. Cada um destes 
bagos traz em si um caroço 
(semente) e um pouco de 
carne que para mim serve 
principalmente para ser co-
mido. E como é gostoso! Mas 
cada bago só nasce, cresce e 
amadurece envolto na casca 
da jaca. Mesmo que o bago 
pareça individual, a jaca só 
é jaca no conjunto da fruta.

Atente para isso: o fruto 
do Espírito, em cada uma 
de suas manifestações pode, 
e deve, apresentar por si as 
marcas próprias; mas é no 
conjunto do fruto, abrigado 
sob o próprio Espírito que ele 
se faz completo.

O mais peculiar, contudo 
da jaca é seu visgo e seu chei-
ro. Se você não sabe o que é 
isso, experimente deixar uma 
jaca aberta em sua geladeira 

por dois dias e depois veja 
que até a água nas garrafas 
ali dentro estarão tomadas 
por seu cheiro e gosto incon-
fundíveis. Do mesmo jeito, 
o visgo fica preso na mão de 
quem pega seus bagos direto 
na fruta.

Assim é o fruto do Espírito. 
Ele tem visgo e cheiro tão 
marcantes e característicos 
que quando estão presentes 
na minha vida, não tenho 
como disfarçá-los: ele toma 
conta de tudo.

Daí posso dizer que a pro-
posta de Paulo foi que produ-
zíssemos jacas do Espírito em 
nossas vidas cristãs, afinal, 
se vivemos pelo Espírito, 
andemos também pelo Espí-
rito (conclusão apostólica em 
Gál. 5.25).

Então, quero lhe convidar 
a compartilhar comigo algu-
mas reflexões sobre a jaca 
do Espírito e a partir delas 
nos impregnar do seu visgo 
e cheiro produzindo aquilo 
para o qual fomos liberados.
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vida em família
Gilson e Elizabete Bifano

“Pastor Gilson, estou em 
crise. Meu marido saiu de 
casa”, foi o recado que apa-
receu na tela do meu com-
putador logo que abri o Fa-
cebook.

“Você está brincando com 
coisa séria”, respondi a pes-
soa que estava do outro lado. 
Não era nenhuma brincadei-
ra de mal gosto desta irmã 
que conheço desde minha 
juventude.

Indaguei sobre o processo e 
ela me disse que antes de to-
mar a decisão de sair de casa, 
seu marido ficou desanimado 
com o trabalho. Já não ia 
para o local de trabalho com 
prazer, mas como uma obri-
gação, um peso. Como parte 
do processo se envolveu com 
uma mulher.

Só que falta um detalhe 
nesta pequena história. O 
marido que tinha saído de 
casa, é (ou era?) um pastor 
de uma igreja no centro de 
uma das grandes cidades 
brasileiras. O trabalho que 
ele realizava era de pregar, 
visitar enfermos, discipular, 
enfim, ser pastor, realizar o 
trabalho pastoral para qual 
Deus o chamara.

Enquanto escrevo estas pri-
meiras linhas, vem à minha 
mente alguns nomes de co-
legas pastores que se envol-
veram com o sexo oposto, 
deixando, como parte do 
script, o ministério, não sem 
antes passar pela fase de des-
contentamento e tédio com o 
trabalho pastoral.

No meu aconselhamento, 
via Facebook, perguntei um 
pouco sobre o estado emo-
cional do marido e, pela des-
crição, já experimentava um 
quadro de depressão. Pergun-
tei se ela já tinha ouvido falar 
na Síndrome de Burnout. 
Disse que não. Apresentei 
a ela algumas características 
da síndrome. “Mas pastor, 
era mais ou menos isto que 
eu percebia nele”, escreveu.

No meu último artigo fiz 
referência a um excelente 

livro escrito por Wayne Cor-
deiro, cujo titulo já fala por si 
mesmo, “Andando de tanque 
vazio?”, da Editora Vida.

No livro, o autor, que já 
passou por um quadro de 
Burnout, narra sua experiên-
cia neste vale sombrio. Way-
ne Cordeiro afirma que Bur-
nout e depressão se misturam 
e alerta sobre os primeiros si-
nais de advertência, que são: 
Sensação de desesperança, 
lágrimas frequentes, dificul-
dade para se concentrar, difi-
culdade para tomar decisões, 
irritabilidade, insônia, níveis 
de atividades menores, sen-
timento de solidão, falta de 
atração conjugal, distúrbios 
alimentares e dores.

Se a maioria destas carac-
terísticas estão presentes em 
sua vida, é hora de dar a seta 
para a direita e estacionar 
o carro da vida no acosta-
mento. Continuar a viagem, 
sabendo que no painel a luz 
que indica que a temperatura 
do motor está acima do limi-
te, só vai danificar ainda mais 
a máquina. É aqui que está a 
nossa maior dificuldade.

Parar, ligar para a segura-
dora ou um mecânico e reco-
nhecer que não temos mais 
condições de andar deste 
jeito, é muito difícil.

“O que vão pensar de 
mim? Sou pago pela igre-
ja para realizar o trabalho, 
dentre eles pregar mais de 
cinco sermões, ou mais, por 
semana? Férias, nem pensar! 
Fazer exames, procurar um 
psicólogo, não é comigo!”. 
Frases e pensamentos como 
estes são comuns. Mas se 
não fizer isto, como afirmou 
Wayne Cordeiro, a “placa 
mãe” vai queimar em pouco 
tempo.

O que fazer então? Vamos 
tratar deste assunto no próxi-
mo artigo?

Nota: Ocorreu um equí-
voco. Por isso agora é apre-
sentada a versão completa 
do texto.

Cleverson Pereira do Valle
Pastor da PIB em Artur 
Nogueira

Dia 27 de janeiro de 
2013 amanheceu 
triste para as famí-
lias da cidade de 

Santa Maria, RS. Um incên-
dio de grandes proporções 
atingiu a boate Kiss e até o 
momento foram registrados 
237 mortes.

A casa noturna estava lo-
tada de jovens, do total de 
mortos, na sua grande maio-
ria não tinham 20 anos de 
idade. Muita dor, tristeza, 
famílias chorando os seus 
mortos, esta tragédia como-
veu o Brasil e foi notícia no 
mundo todo.

A pergunta que fica agora e 
não tem ainda resposta con-
creta é: de quem foi a culpa? 
Proprietários da boate? Corpo 

de Bombeiros? A banda mu-
sical que fez o show pirotéc-
nico? Para as famílias agora 
só restam chorar a perca dos 
seus mortos, vivenciarem o 
seu luto.

Quantos sonhos, desejos 
e projetos foram enterrados 
junto com esses jovens. Sem-
pre que acontece uma tragé-
dia, questionamentos sobre 
a ação de Deus veem à tona. 
Será que Deus não poderia 
evitar esta tragédia? Onde 
estava Deus neste momento?

Assisti um vídeo que a per-
gunta era exatamente esta: 
Onde estava Deus? E o lo-
cutor respondia: Ele estava 
lá, sim lá. Eu creio em um 
Deus poderoso, onisciente e 
onipresente, portanto, creio 
que nada passa desapercebi-
do por Ele. O homem não foi 
criado como um robô, onde 
é manipulado, pelo contrá-

rio, Deus nos dá livre arbítrio 
para agirmos de acordo com 
a nossa própria vontade.

Ele orienta-nos sobre a sua 
vontade, e descobrimos a 
vontade de Deus através das 
Escrituras Sagradas (a Bíblia). 
Sendo assim, o homem é 
livre para fazer suas escolhas 
e pode escolher fazer o bem 
ou mau. Deus não interfere 
em nossas escolhas, só que 
terá consequências se esco-
lhermos errado.

A tragédia de Santa Maria 
traz a nossa memória que, 
precisamos lembrar da nossa 
finitude. Não sabemos que 
dia e hora vamos morrer, por 
isso, é necessário estarmos 
prontos para encontrarmos 
com Deus. Portanto, assim te 
farei, ó Israel! E porque isso 
te farei, prepara-te, ó Israel, 
para te encontrares com o teu 
Deus. Amós 4.12.

Como isto pode acontecer?
Como explicar? O que dizer?

É a doença terrível,
É a prostração tão visível...

É o medo crescente,
É a alegria decrescente...

É o futuro tão sombrio,
É a ânsia e o calafrio...

É a perda da coragem,
É a baixa auto-imagem...

É a força quase findando,
É a tristeza dominando...

É o afastamento dos amigos,
É a crítica dos inimigos...

É a desvalorização do projeto,
É o rumo tão incerto...

É o equilíbrio no fim,
É a nostalgia sem fim...

É o dinheiro que não veio,
É a dor que sobreveio...

É a acusação mentirosa,
É a crítica invejosa...

É a falta de um espaço,
É a necessidade de um abraço...

É a crise tão humilhante,
É o compromisso desafiante...

É o desespero tão forte,
É o vale da sombra da morte...

Mobilização
Não, não sei isto explicar,
Mas posso ter fé e acreditar...

Se a doença é terrível,
A cura de Jesus é incrível!

Se o medo é constante,
A força de Jesus é vibrante!

Se o futuro é uma ameaça,
O Amor de Jesus traz sua graça!

Se a força está se findando,
A mão de Jesus vai revigorando!

Se amigos estão se afastando,
A presença de Jesus vai aproximando!

Se o dinheiro está diminuindo,
A vida de Jesus vai nos suprindo!

Se a acusação é mentirosa,
A voz de Jesus é tão bondosa!

Se o abraço não está acontecendo,
Os braços de Jesus vem nos acolhendo!

Vale a pena isto relembrar:
Jesus ressuscitou, Ele vivo está!
E só quem é vivo pode interceder...
A Bíblia nos revela algo lindo:
O amor de Jesus é infindo
E pode vitória nos conceder.

Agora,
Com reverência e adoração,
Abra a Jesus o seu coração,
Deixe este Deus forte a amoroso
Trabalhar intensamente por você.
Afinal, ele conhece o seu viver:
Passou por tudo isto e foi vitorioso!

Noélio Duarte
Colaborador de OJB
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Nilson Dimarzio
Pastor, colaborador de OJB

Ante a tragédia que 
se abateu em Santa 
Maria, RS, com o 
incêndio aconteci-

do na Boate Kiss, o Brasil 
ficou de luto pela morte de 
237 jovens universitários e 
116 feridos, muitos dos quais 
em estado grave. O momen-
to é, pois, de lamentação 
não só para os familiares 
das vítimas, mas para todas 
as pessoas de bem. Com 
razão, o pastor Israel Belo, 
em bem lançada crônica, 
assim se expressou: “Por que 
falar, se devemos chorar? 
Por que propor palavras, se 
as lágrimas são o melhor 
que podemos dar? Por que 
esboçar explicações, se a 
misericórdia é a única atitude 
capaz de confortar?” De fato, 
a dor alheia deve levar-nos a 
“chorar com os que choram”.

Mas, se o momento é de 
consternação, deve ser tam-
bém de séria reflexão para 
todos nós, em especial para 
as autoridades constituídas 
para que providências sejam 

tomadas a fim de que tragé-
dias semelhantes não mais 
venham a acontecer.

Sobre as causas do sinistro 
a perícia técnica dará a última 
palavra. Mas, pelo menos al-
gumas causas já estão sendo 
apontadas. Quatro pessoas já 
foram detidas para averigua-
ções, sendo dois proprietários 
da boate e dois componentes 
da Banda, um dos quais, ao 
usar efeitos pirotécnicos, teria 
permitido que uma fagulha 
atingisse o teto do palco, re-
vestido de material de fácil 
combustão e, desse modo, 
o fogo rapidamente se espa-
lhou, ceifando vidas precio-
sas. Há que se considerar 
também que a boate não tinha 
saídas de emergência, con-
tando apenas com uma porta 
para entrada e saída, o que 
configura um absurdo à luz 
do bom senso. Além do que, 
os extintores de incêndio não 
puderam servir para debelar 
as chamas, vez que estavam 
vencidos...

Diante desse quadro dan-
tesco, com a perda de tantas 
vidas, ficamos a pensar como 
tudo seria diferente, se a filo-

sofia de vida prevalecente em 
nossa sociedade fosse outra. 
Se as pessoas aceitassem a sá-
bia orientação da Bíblia para 
as suas vidas, recebendo, 
assim, sabedoria e discerni-
mento para não palmilhar os 
caminhos do mal.

Vejamos, a seguir, algumas 
considerações que o sinistro 
em tela nos sugere:

1. O horário em que fun-
cionam as boates, as baladas 
e outros ajuntamentos da 
“noite” é por demais impró-
prio e contribuem para uma 
série de males, vitimando 
geralmente jovens entre 18 e 
24 anos de idade. O prejuízo 
à saúde dos participantes é 
notório, pois, no dia seguin-
te não há disposição para o 
trabalho e para os estudos. A 
maioria dos crimes de assal-
tos, homicídios e acidentes 
por embriagues acontecem 
geralmente à saída de tais 
ambientes. No caso de Santa 
Maria, eram 2h30 da madru-
gada quando a Banda Gu-
rizada Fandangueira come-
çou a tocar, e logo a seguir 
desencadeou-se o incêndio.

2. A filosofia do prazer 
(hedonismo) predomina no 
mundo moderno, incenti-
vando as pessoas a buscarem 
o prazer carnal a qualquer 
preço, mesmo que lhes traga 
a morte. Como disse Jesus, 
“Como foi nos dias de Noé, 
assim será também na vinda 
do Filho do Homem” (Mateus 
24.37), ou seja, a prevalência 
do hedonismo. O mundo de 
nossos dias virou uma grande 
Sodoma.

3. O ambiente, bem como 
os espetáculos exibidos nas 
chamadas casas noturnas, 
boates, baladas e outras, 
com suas danças eróticas, 
estimulam e facilitam a práti-
ca da concupiscência carnal 
de que nos fala o apóstolo 
João (I João 2.16). Daí ao 
adultério e fornicação é só 
um passo.

4. À luz da Bíblia, o jovem 
é livre para escolher o seu 
caminho, mas é responsá-
vel pela escolha que fizer, 
e estará sob o julgamento 
divino. Veja o que diz o au-
tor de Eclesiastes: “Alegra-te, 

jovem, na tua mocidade, 
e anime-te o teu coração 
nos dias da tua mocidade, e 
anda pelos caminhos do teu 
coração, e pela vista dos teus 
olhos; sabe, porém, que por 
todas estas coisas Deus te tra-
rá a juízo” (Eclesiastes 11.9).

5. A Bíblia tem a melhor 
orientação para a vida dos jo-
vens; e felizes e bem sucedi-
dos são aqueles que buscam 
e observam essa orientação. 
“Como purificará o jovem o 
seu caminho? Observando-
-o conforme a tua palavra” 
(Salmo 119.9).

6. Como são felizes os jo-
vens que têm uma vida ajus-
tada ao projeto divino, e se-
guem a Cristo como Senhor 
e Salvador, sabendo dizer 
“não” aos acenos do mun-
danismo. “Bem-aventurado 
(feliz) é o homem que não 
anda segundo o conselho 
dos ímpios, nem se detém no 
caminho do pecador, nem se 
assenta na roda dos escarne-
cedores” (Salmo 1.1).

Que Deus abençoe e guar-
de os nossos jovens.

SABEDORIA PARA HOJE
PASTOR LÉCIO DORNAS

E quem salva o Jorge?
bra para a Inglaterra, onde 
casaram-se e foram felizes.

No folhetim, a intenção 
é reproduzir a saga, numa 
tentativa de releitura contem-
porânea. Os temas do tráfico 
de mulheres, contrabando de 
crianças, drogas, prostituição, 
adultério, traições, negociatas, 
dentre outros, são habilmente 
tecidos visando fazer emergir 
um herói-galã que deverá ser 
feliz com a princesa da nove-
la. Isto acontece após desba-
ratar uma quadrilha militante 
no tráfico de drogas, crianças 
e mulheres na ponte Rio de 
Janeiro - Turquia. Tudo isso, 
é claro, num caldo de muita 
sensualidade, materialismo, 
egoismo e intrigas, especiali-
dades da emissora.

No entanto, as situações 
problemáticas da novela, en-
volvendo pessoas nas mais 
baixas, degradantes e sujas 
confusões e tramas, são sór-

Lécio Dornas
Coordenador do Ministério 
Brasileiro da American 
Bible Society, nos EUA 
e Segundo Secretário 
da Convenção Batista 
Brasileira.

ue as novelas da 
televisão brasilei-
ra estão em que-
da há tempos, 

não é segredo para ninguém. 
Quando achamos que che-
garam ao limite do tétrico, 
aparece uma de nível ainda 
mais baixo.

A Rede Globo exibe, des-
de 22 de outubro passado, 
o folhetim de Glória Perez, 
“Salve Jorge”. A polêmica 
instalou-se logo e muito co-
mentário alimentou o pala-
vrório na mídia e nos am-
bientes eclesiásticos. Precisei 
ir à pesquisa para entender o 
eixo da balbúrdia.

A autora tenta conectar 
a controvertida história de 
Jorge (275-303d.C.), conde 
da Capadócia (hoje parte da 
República da Turquia), espe-
cialmente o mito “O dragão 
e a princesa”, onde Jorge 
teria matado um dragão ao 
qual já haviam sacrificado 
todas as donzelas de Sylén, 
na Líbia, com  exceção da 
princesa Sabra, filha do rei 
do Marrocos e do Egito. Ela 
seria oferecida ao dragão no 
dia seguinte ao da chegada 
de Jorge na cidade. Segundo 
a lenda, Jorge se colocou 
com seu cavalo à frente do 
cortejo que levava a prin-
cesa, atacou o dragão e o 
matou, cravando sua lança 
no pescoço da fera. O rei, 
não querendo que sua filha 
se casasse com um cristão, 
tentou armar para que Jorge 
fosse morto, mas o mesmo 
escapou e fugiu com Sa-

didas e pérfidas. E ainda há 
o refrão: “Salve Jorge!” sendo 
repetido no início e no final 
de cada bloco. Isso para su-
gerir que Jorge vai intervir e 
atuar no desfazer de cada nó 
que Gloria Perez e a equipe 
da Globo fizeram. Em geral, 
tratam-se de situações muito 
presentes na vida real, embora 
no site da novela encontramos 
a afirmação dizendo: “Esta é 
uma obra coletiva de ficção 
baseada na livre criação artís-
tica e sem compromisso com 
a realidade”. (Site da novela 
-http://tvg.globo.com/novelas/
salve-jorge/creditos.html). Irô-
nico, no mínimo.

Os rolos e as interações 
pernósticas e abusivas são tão 
vulgares e, ao mesmo tempo, 
complicadíssimas do ponto 
de vista das relações huma-
nas, que a gente fica com 
pena do Jorge. Se ele tiver 
que agir em cada bagunça 

da novela, tadinho dele. Será 
feliz se ao menos conseguir 
que toda sua reputação de 
herói não caia por terra.

Que a podridão das tele-
novelas não invada a vida 
dos brasileiros, uma vez que 
as mesmas já lhes invadiram 
os lares!

Diz a história que Jorge 
foi um cristão exemplar, 
que jamais negociou suas 
convicções cristãs e nunca 
abriu mão de sua fé em Jesus. 
Tornou-se mesmo um már-
tir, por recusar negar sua fé 
em Cristo. Tomara que este 
folhetim não apague o que 
há de bom na biografia do 
conde da Capadócia.

Que Deus salve o Brasil do 
Jorge da saga e que o Jorge 
da história seja salvo das 
garras do folhetim bestial, já 
que não o conseguiu ser da 
crendice popular alimentada 
por Roma.

Q
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Francisco Bonato Pereira
Pastor e colaborador de OJB

A IB da Capunga ce-
lebrou no domin-
go, 20 de janeiro 
de 2013, à noite, 

solene culto de gratidão a 
Deus pela vida do seu pas-
tor, Rev. Ney Ladeia, que co-
memorou 25 anos – Jubileu 
de Prata – de consagração 
ministerial. O culto, dirigido 
pelo diácono Wagner Andra-
de (1º Vice-Presidente), teve 
a participação dos ministros 
da Igreja - Pr. Jose Almeida 
Guimarães (pastor emérito), 
Pr. Benevando Farias, Pr. 
Apolonio Cavalcanti, Pr. 
Marcelo Ximenes -, e con-
vidados - Pr. Abimael Ri-
beiro (pregador), Pr. Samuel 
Santos (BA), Mauricio Ma-
nuel (JMN), Adriano Borges 
(JMM), de representantes da 
Convenção Batista Brasileira 
(CBB), Profª Dayse Santos 
Correa, do STBNB, Dc. Lin-
coln Araujo, do SEC, Profª 
Abia Saldanha e da Socieda-
de Bíblica do Brasil (SBB), 
Pr. Marco Gladstone, Asso-
ciação Diaconos Batistas, 
Dcsa. Damares Luna e da 
Convenção Batista de Per-
nambuco (CBPE), Pr. João 
Marcos Florentino. Registra-
das as presenças de autori-
dades: Deputado Ayrinho e 
do Vereador Luiz Eustaquio.

O culto foi iniciado com 
processional ao som de órgão 
e leitura do Salmo 67.3-4 e 
cântico do hino ‘Louve, meu 
ser, ao grandioso Senhor’ 
(HCC 227, Neander), seguin-
do-se oração de gratidão e 

o cântico do hino ‘Castelo 
Forte’ (Martinho Lutero, arr. 
B. Harlan), pelo Coro da IB 
Capunga, que ainda cantou 
‘Estou pronto’ (CC 298, Bro-
wn, Prior, Rounsefell) e ‘As 
águas tranquilas’, todas sob 
a regência do maestro Apo-
lonio Ataide. A professora 
Alice Ladeia cantou ‘Quão 
magnifico’ (Tom Fetke).

A mensagem foi proferida 
pelo Rev. Abimael Ribeiro, 
pastor da IB Valença (BA), 
com base no texto de Ne-
emias 8.1-8, fazendo uma 
ampla exposição da liderança 
de Esdras, escriba e sacerdo-
te, escolhido por Neemias, 
líder para reestruturação do 
templo e da reconstrução de 
Jerusalém, e da reestrutura-
ção física e espiritual do povo 
de Deus, fazendo paralelo 
com os homens do Século 
XXI, que necessitam reestru-
turar suas vidas aos pés de 
Deus e da necessidade de 
obreiros que, à semelhança 
de Esdras, falem e interpre-
tem a Palavra Sagrada e con-
duzam os homens aos pés 
de Cristo, nosso restaurador. 
Este tem sido os desafios de 

Ney Ladeia, como líder da 
IB Capunga e líder da deno-
minação, como Secretario 
Geral da CBPE, Presidente, 
Secretário da CBB, membro 
do Conselho, entre outros, 
sempre presentes na vida 
deste servo do Senhor.

O Pr. Ney Ladeia, ladea-
do pela esposa Alice, pelas 
filhas Ana e Tamires e pe-
los pais Augusta e Nivaldo 
Ladeia, recebeu da IB Ca-
punga uma placa em metal, 
traduzindo o sentimento da 
comunidade, lida pelo Pr. 
Jose Guimarães, uma caixa 
com as centenas de mensa-
gens (e-mails e telegramas) 
dos quais foram lidas algu-
mas (uma pelo Pr. Samuel 
Santos ao seu discípulo), e 
presentes e homenagens da: 
CBB (Profa. Dayse Santos); 
JMN (Pr. Mauricio Manuel); 
JMM (Pr. Adriano Borges), 
uma placa em metal enca-
minhada pelo diretor exe-
cutivo e flores para a esposa 
Alice: SBB (Pr. Marco Gla-
dstone), livros de teologia; 
SEC (Profa. Abia Saldanha); 
STBNB (Dc Lincoln Arau-
jo), da CBPE (Pr. João Mar-

cos Florentino), uma placa 
registrando o evento. Ao 
final, a congregação can-
tou ‘Olhando para Cristo’ 
(Soren, Miles) e o Coro en-
toou ‘Uma benção antiga’ 
e após a benção apostólica, 
todos os pastores presentes 
se reuniram para a fotos dos 
“amigos de ministério do Pr. 
Ney Ladeia”, registrando-
-se a presença dos pastores: 
Abimael Ribeiro (IB VaIença, 
BA), Adriano Borges (JMM), 
Antonio Sergio Araujo Costa 
(IB Bethlem, Itabuna, BA), 
Apolonio Cavalcanti (IB Ca-
punga, ministério de casais), 
Antonio Napoleão (IB Belo 
Jardim), Benevando Farias 
(IB Capunga, ministério com 
surdos), Elio Carlos Morais 
(IB San Martin), Francisco 
Bonato Pereira (IB Cordeiro, 
vice-presidente), Francisco 
Rodrigues (PIB Patos), Israel 
Dourado Guerra (emérito 
IB Arcoverde, presidente 
emérito CBPE), Israel Guerra 
Filho (vice presidente CBPE), 
Jesiel Barbalho Andrade (PIB 
Abreu e Lima), José Almeida 
Guimarães (emérito da IB 
Capunga e presidente emé-

rito da CBPE), João Ferreira 
Santos, Marcelo Ximenes (IB 
Capunga, Cong. Jaqueira), 
Marcos Bittencourt (pro-
fessor STBNB), Mauricio 
Manoel da Silva (JMN), Ni-
valdo Gregório Oliveira (IB 
Emaus), Railda Luiza Santos 
(IB Memorial Cordeiro), Sa-
muel Santos (IB Itapetinga, 
BA), Sidny Leite (emérito PIB 
Areias), Emanuel Alirio Dan-
tas (IB Calvario, Petrolina).

O pastor Ney Ladeia, servo 
de Deus, baiano nascido em 
Itapetinga, filho de Nivaldo 
e Augusta Ladeia. Ovelha do 
Pr. Samuel Santos, chamado 
ao ministério pastoral, in-
gressou no Seminário Batista 
do Norte (STBNB) em 1984, 
aos dezesseis anos. Serviu 
como Coordenador de Evan-
gelismo e Missões da CBPE, 
Secretário Geral da CBPE e 
ocupou a Presidência desta 
entidade por três mandatos 
bianuais. Reside no Recife 
desde 1984, havendo residi-
do nos Estados Unidos entre 
2003 e 2005, para cursar o 
doutorado em Teologia. Ney 
Ladeia é casado com a alago-
ana Alice e tem duas filhas 
nascidas no Recife - Tamyres 
e Ana. O seu labor é reco-
nhecido na denominação e 
na sociedade, havendo re-
cebido o Título de Cidadão 
de Pernambuco, de Cidadão 
do Recife e a Medalha da Po-
licia Militar de Pernambuco 
(2012).

Ao Senhor toda honra e 
glória sejam dados pela vida 
do seu servo Ney da Silva 
Ladeia, agora e para sempre. 
Amém!

IB Capunga (PE) celebra jubileu 
ministerial do Pr. Ney Ladeia

Pr. Ney Ladeia, pastores, diáconos e representantes de 
entidades na plataforma

Coro Capunga cantando, dirigido pelo maestro Apolonio 
Ataide

Pr. Abimael Ribeiro pregando

Os pastores presentes no cultoO Pr. Samuel Santos lendo mensagem para o 
Pr. Ney Ladeia

A família Ladeia e a Professora Dayse Corrêa (CBB

A família Ladeia - Ney, Alice, Tamires e Ana 
ouvindo Pr. Guimarães ler o teor de homenagem

A família Ladeia
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Luciene Fraga
Assistente de Coordenação 
do Departamento de Ação 
Social da CBB

A 93ª Assembleia da 
Convenção Batista 
Brasileira ocorrida 
em Aracaju, Sergi-

pe, teve como o tema: Valori-
zando a nova geração. No dia 
27 de janeiro de 2013 acon-
teceu o Encontro Nacional 
Batista de Ação Social com 
o tema: A igreja como um 
espaço acolhedor, seguro e 
acessível. Tivemos duas pales-
tras, a primeira abordando a 
acessibilidade nas igrejas com 
o palestrante pastor Wagno 
Bragança, pastor da Igreja 
Batista Memorial em Belo 
Horizonte, formado em psi-
cologia, mestre em educação, 
doutorando em psicologia, 
professor do colégio e facul-
dade Batista de Minas Gerais 
e coordenador do programa 
ética e caráter na escola. O 
palestrante trouxe para nós a 
definição sobre acessibilida-
de, levando o plenário a pen-
sar que a igreja deve promo-
ver a acessibilidade não só no 
aspecto legal, mas emocional 
e espiritual. Trouxe também 
uma reflexão bíblica baseado 
em Marcos 2.1 a 12.

Dentro do tema anual da 
convenção abordamos o as-
sunto da igreja e a pedofilia, 
palestrado pela irmã Márcia 
Ferreira, membro da Primeira 
Igreja Batista em Porto Velho, 
Rondônia, educadora religio-
sa com ênfase em Ministério 
Social Cristão e coordena-
dora do projeto social Patro-
cínio PDA Casa Grande, da 
Visão Mundial. O tema que 

foi bem apropriado para a 
atualidade, levou os partici-
pantes a pensarem sobre os 
bons tratos como uma atitude 
que gera bons resultados com 
a intenção de amar e proteger 
as crianças. Discutiu-se sobre 
a definição e classificação 
de maus-tratos como: físico, 
sexual, verbal, psicológico, 
negligência e como os adul-
tos devem acolher as crianças 
como Jesus acolheu.

Apresentamos a proposta 
do projeto Bola na Rede, que 

tem o objetivo de promo-
ver ações estratégicas entre 
os anos de 2011 e 2014, 
em parceria com redes e 
organizações da sociedade 
civil, órgãos do sistema de 
garantia de direitos e igrejas 
evangélicas, visando a pre-
venção da exploração sexual 
de crianças e adolescentes 
no turismo, nas 12 capitais 
onde haverá jogos da Copa 
do Mundo em 2014.

No final do encontro ti-
vemos um momento muito 

especial de demonstração 
de carinho, reconhecimento 
e gratidão ao Pr. Salovi Ber-
nardo e sua esposa Cenira 
pelo empenho de tantos anos 
em prol da Ação Social dos 
Batistas no Brasil.

A programação finalizou 
com uma palavra de gratidão 
da assistente de coordenação 
Luciene Fraga a todos os co-
ordenadores de Ação Social 
das convenções estaduais 
e regionais que se fizeram 
presentes e aos 110 parti-

cipantes. Podemos render 
graças a Deus por todos os 
benefícios que ele tem feito e 
continuará a realizar nos de-
partamentos de ação social e 
nas igrejas batistas no Brasil.

Todo o material do Encon-
tro Nacional Batista de Ação 
Social está disponível para 
download no site: www.ba-
tistas.com/acaosocial e o De-
partamento de Ação Social 
da CBB está a disposição a 
todos os leitores que queiram 
entrar em contato.

Departamento de Ação Social da CBB

Encontro Nacional Batista de 
Ação Social 2013

Foto: Selio Morais



11o jornal batista – domingo, 17/02/13missões mundiais

Dr. Humberto Chagas
Ortopedista e missionário 
de Missões Mundiais no 
Senegal

Em português dizemos: 
“Muito obrigado, ir-
mãos”. No francês, 
língua oficial do Se-

negal: “Freres et soeurs merci 
beaucoup”. E no uólofe, dia-
leto mais falado do Senegal: 
“Mbokei dieuregndieuf”. 
Muito obrigado pelo seu 
envolvimento com a obra de 
missões.

Há exatos 10 anos, ou seja, 
na Assembleia da Convenção 
Batista Brasileira de 2003, no 
Espírito Santo, eu e minha es-
posa, a missionária Elisangela 
Chagas, fomos apresentados 
pelo saudoso e querido Pr. 
Waldemiro Tymchak como 
possíveis missionários de 
Missões Mundiais. Deus nos 
separou para irmos para o 
Senegal e, como família, che-
gamos naquele país africano 
no dia 11 de abril de 2005.

Minha família é o meu pri-
meiro campo missionário. 
É com Elisangela e nossos 
filhos Jonathas, Débora e 
Priscila que pratico, ou me-
lhor, tento praticar tudo o 
que prego lá fora. Afinal, se 
não conseguisse viver em 
casa os valores do Reino de 
Deus, não seria apto para 

fazê-lo em nenhum outro 
lugar, ainda que tivesse dons 
e talentos.

Precisamos transmitir valo-
res para a nova geração. Este 
é o grande desafio para nos-
sas casas, igrejas e campos 
missionários. Mais que pa-
lavras, devemos viver como 
modelos de vida cristã. Ima-
gine o que seria dos meus 
filhos, se descobrissem que 
um dia o Espírito Santo me 
convocou para ir ao Senegal, 
e eu não obedeci. Em qual 
culto doméstico eu poderia 
ensinar sobre obediência? 
Se não tivermos vida pra 
mostrar, a boca não fará di-
ferença.

Paulo diz para sermos seus 
imitadores, assim como ele 
era de Cristo. Ele estava se 
colocando como modelo em 
Cristo. Pode parecer arrogân-
cia dizer para olharem para 
nós. No entanto, se o mundo 
não puder olhar pra nós, para 
quem olhará?

Quando Pedro e João fo-
ram ao templo e encontraram 
aquele aleijado, o que disse-
ram? “Olhe para nós!” Pedro 
era perfeito? João era perfei-
to? Com que autoridade dis-
seram para olhar para eles? 
Isto foi arrogância? Não! Foi 
simplesmente consciência do 
que receberam de Jesus. Pe-
dro disse: “Não tenho prata 

nem ouro, mas o que tenho 
isto te dou: em nome de Je-
sus de Nazaré, levanta-te e 
anda”. O que Pedro, João, 
Paulo e tantos outros tinham, 
nós também temos: “Mas 
recebereis poder ao descer 
sobre vós o Espírito Santo, e 
serme-eis testemunhas tanto 
em Jerusalém, Judeia e Sa-
maria até os confins da terra” 
(Atos 1.8).

Nós damos aquilo que já 
experimentamos. Este é o 

cerne da missão. Deus me 
deu para eu compartilhar. 
Foi o que Ele disse a Abraão: 
“Vou te abençoar e em ti vou 
abençoar outros”.

Nunca o Brasil evangélico 
teve tantos universitários, 
profissionais, gente com 
mestrado, doutorado, PhD. 
Quando entrei para a Me-
dicina, minha igreja de 500 
membros não tinha 10 uni-
versitários. E hoje quantos so-
mos? Muitos. Deus nos aben-

çoou. Deus te abençoou. Os 
dons e talentos que o Senhor 
te deu não são só para você. 
A Bíblia diz: façam tudo para 
a glória de Deus.

Eu como ortopedista e a 
minha esposa como cirurgiã-
-dentista temos usado nossas 
profissões para testemunhar 
no Senegal. Nossa responsa-
bilidade é com os povos não 
alcançados. Isso não é brin-
cadeira. Queremos cumprir a 
ordem do nosso Mestre.

Vidas que anunciam o Evangelho

Os missionários Humberto e Elisangela Chagas investem seus dons e talentos no Senegal.

Missionários participam de 
atualização no Brasil

Missionários participaram de atualização missionária. Atualização aconteceu no início do mês, no Rio.

Willy Rangel
Redação de Missões 
Mundiais

Missões Mundiais 
realizou no iní-
cio de fevereiro 
a  a tual ização 

missionária, evento que re-
úne uma parte do grupo de 
missionários efetivos da JMM 
que estão em férias e pro-

moção no Brasil. A atuali-
zação serve também como 
um período de tratamento 
especial que os missionários 
recebem, para renovação de 
forças, compartilhamento 
de experiências no campo e 
aconselhamento pastoral.

Dr. Paulo e Teresa Paga-
ciov, missionários que co-
ordenam o Programa de 
Odontologia Preventiva e 

Educativa (POPE), participa-
ram desta edição da atuali-
zação e destacam o contato 
com outros missionários com 
quem já trabalharam juntos e 
como esses reencontros são 
salutares. “O contato com os 
colegas é ótimo, pois alguns 
de nós só nos conhecemos 
por e-mail. As palestras estão 
sendo abençoadoras! Esta 
atualização foi ótima, bem 

tranquila, e o local é muito 
agradável”, acrescentou ao 
se referir ao sítio, na zona 
oeste do Rio de Janeiro, que 
recebeu 47 missionários.

O Pr. Roberto Amorim e 
sua esposa, Claudia, da Igreja 
Batista do Farol, em Maceió/
AL, foram convidados pela 
JMM especialmente para falar 
aos missionários.

A atualização missionária 

é um evento que acontece 
duas vezes ao ano (no pri-
meiro e segundo semestres) 
e é a oportunidade que os 
missionários têm para se in-
formarem a respeito da Cam-
panha Missionária, que em 
2013 traz o tema “Testemu-
nhe às Nações pelo Poder do 
Espírito”, e novidades sobre 
o avanço do Evangelho no 
Brasil e no mundo.
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Arina Paiva
Editora de O Jornal Batista

Além da passagem 
de cerca de 4mil 
batistas de todo o 
Brasil nas sessões, 

a 93ª Assembleia da Con-
venção Batista Brasileira 
foi marcada por presenças 
significativas. Uma destas 
foi a Convenção Batista Na-
cional, que deixando de 
lado qualquer discussão do 
passado, prestou homena-
gem aos batistas brasileiros 
pelos 100 anos de pregação 
do evangelho em Sergipe. A 
diretoria da Convenção das 
Igrejas Batistas Nacionais 
e da Ordem dos Ministros 
Batistas Nacionais em Sergi-
pe entregaram uma placa e 
com palavras reconheceram 
sua origem no trabalho dos 
batistas brasileiros.

Das mãos, tanto do presi-
dente da Convenção Batista 
Nacional em Sergipe, pastor 
Vanilson Alcântara dos San-
tos, como do presidente da 
Ordem dos Ministros Batis-
tas Nacionais em Sergipe, 
foi entregue a placa com as 
seguintes palavras:

“Nós da Convenção das 
Igrejas Batistas Nacionais 
e da Ordem dos Ministros 
Batistas Nacionais, em Ser-
gipe, por voto unânime de 
suas Diretorias, prestamos 
merecidas Homenagens aos 
Batistas Sergipanos, pela 
passagem de seu Centenário. 
Evidenciamos os méritos dos 
pioneiros e dos seus suces-
sores, conquistados à custa 
de lágrimas, suor e sangue, 
em trabalho árduo, penoso 
e incansável ao longo destes 
cem anos de pregação do 
Evangelho do Senhor Jesus 
Cristo, em Sergipe, contri-
buindo, grandemente, para 
a Evangelização do Povo 
Sergipano.

Nós, Batistas Nacionais, 
em Sergipe, ao prestar esta 
singela homenagem aos Ba-
tistas Sergipanos, sentimo-
-nos honrados em reconhe-
cer as nossas raízes, vindas 
dos Batistas Brasileiros, pelo 
que somos profundamen-
te gratos a Deus por fazer, 
também, parte desta história 
centenária dos Batistas Ser-
gipanos.”

Também foi entregue nas 
mãos do então presidente da 
Convenção Batista Brasileira, 
pastor Paschoal Piragine Jú-
nior, um Diploma de Honra 
ao Mérito da União dos Mi-
nistros Evangélicos do Estado 
de Sergipe. Passado pelo 
pastor Adauton Luiz Borel, 
primeiro-secretário estadual; 
e o pastor Jorge de Abreu 

Lima, presidente estadual, o 
Diploma que declara:

“A UMESE ESTADUAL – 
União dos Ministros Evan-
gélicos do Estado de Sergipe, 
entidade representativa dos 
Pastores Interdenominacio-
nais do Estado, outorga com 
o Diploma do Mérito a Con-
venção Batista Brasileira na 
pessoa do seu Presidente, Pr. 
Paschoal Piragine Júnior pela 
realização da 93ª Assem-
bleia da Convenção Batista 
Brasileira realizada em Ara-
caju/SE de 25 a 29 de janeiro 
de 2013 com excelente êxito 
e requintada organização. 
Essa homenagem é justa e 
merecida.”

Outra presença significati-
va foi a do Vice-Governador 
do Estado de Sergipe, Ja-
ckson Barreto, que saudou 
com alegria os batistas de 
todo o Brasil. E também re-
conheceu o trabalho dos 
batistas em Sergipe, que este 
ano comemora 100 anos.

E a respeito do tema pro-
posto pela 93ª Assembleia 
declarou: “Que todos nós 
nos preocupemos com as 
questões da nova geração, 
tanto material, como espiri-
tualmente”.

Após a fala do vice-go-
vernador, o pastor Paschoal 
Piragine Jr. convocou todos 
para estender suas mãos e 
clamar ao Senhor por Sua 
benção para o Governador 
de Sergipe, Marcelo Déda 
Chagas, que se encontra 
doente e pela vida e respon-
sabilidade do vice, Jackson 
Barreto.

Em comemoração 
pelos 30 anos da 
AMBB, um belo mu-
sical com direito a 

teatro, coro adulto, coro 
infantil, encenação, fanto-
che, coreografia, violinos, 
instrumentos de sopro e a 
presença do ministro de 

música e missionário Bill 
Ichter, que representa a 
história da música batis-
ta brasileira. Ao lado do 
seu filho sobe ao palco e 
emociona a todos ao reger 
Minha Pátria Para Cristo, 
considerado o hino dos 
batistas brasileiros, divi-

dindo a regência com seu 
filho, Carlos Ichter, passan-
do assim o ministério para 
a nova geração.

Bill Ichter nasceu nos Esta-
dos Unidos, mas dedicou 35 
anos de sua vida ao trabalho 
missionário no Brasil, e foi o 
1º missionário de música no 

Brasil, e segundo no mundo. 
Atuou nos arranjos e revisão 
das fontes do Cantor Cristão. 
Bil Ichter é casado com Jerry 
Catron Ichter desde 1949. 
Têm quatro filhos, Alana, 
Alan, Carlos e Nelson e es-
tes dois últimos nasceram 
no Rio de Janeiro.

Presenças importantes na  
93a Assembleia da CBB

Liderança da Convenção Batista Nacional homenageia a CBB

Vice-governador de Sergipe,Jackson Barreto (ao centro), comparece na Assembleia da CBB

30 anos da  
Associação de Músicos Batistas do Brasil

Fotos: Selio Morais
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Fotos da 93a Assembleia da CBB
Fotos: Selio Morais e Arina Paiva
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Considerando que as liberdades de consciência e religiosa são 
princípios fundamentais garantidos pela Constituição (Art. 5º, IV, 
VI e VIII), nós, Batistas da CBB, fundamentados no princípio de 
liberdade religiosa, somos compelidos por nossa fé cristã a nos 

pronunciar em defesa das citadas liberdades.
Consideramos ser nosso direito e dever apresentar este pronunciamento 

à luz da verdade que é baseada na Bíblia, na razão (a qual, cremos ser um 
dom de Deus) e na natureza da pessoa humana.  Ressalte-se que a Bíblia 
Sagrada é nossa única regra de fé e prática, onde encontramos a verdade 
revelada de Deus para a conduta humana. Assim, conclamamos cristãos e 
não-cristãos a que ponderem e reflitam cuidadosa e criticamente nas questões 
aqui apresentadas.

À luz dos §§ III e V do Art. 226 da Constituição Federal combinado com 
o Art. 1514 do Código Civil Brasileiro, entendemos que o casamento se 
restringe à união de um homem e uma mulher por natureza de nascimento.

A exemplo do Projeto de Lei Complementar 122/2006, o Estatuto da 
Diversidade Sexual, entre outras coisas, tem como objetivo criminalizar 
a homofobia (Art. 1º), assegurar casamento homoafetivo (Art. 15), proibir 
tratamento e até mesmo promessa de cura a não-heterossexuais (Art. 53), 
assegurar oportunidades de trabalho para os beneficentes do Estatuto (Art. 73 
§ único), adotar políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal 
visando a conscientizar a sociedade da igual dignidade dos heterossexuais, 
homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros e 
intersexuais (Art. 105).

Quanto à homofobia, somos contra qualquer tipo de discriminação, 
desrespeito, abuso ou violência, seja ela contra quem for. Todavia, nos 
reservamos o direito constitucional (liberdade religiosa) de discordar da 
prática homossexual, por entender que é biblicamente pecaminosa e vio-
la o padrão original de Deus para os seres humanos. O Antigo e o Novo 
Testamento desaprovam severamente práticas homossexuais (Lv 18.22; 
20.13; Is 3.9; Rm 1.24-27; 1 Co 6.9-10; 1 Tm 1.9-10). Consequentemente, 
não aprovamos tais práticas.

Em relação ao chamado casamento homoafetivo, entendemos que 
uniões legais amparam arranjos de pessoas do mesmo sexo que deci-
dem estabelecer um relacionamento de união e que necessitem legar 
herança, visitar companheiros em hospitais etc. Por outro lado, o matri-
mônio biblicamente instituído por Deus é uma união integral de corpo e 
mente (Gn 2.18,23-24), baseado em um compromisso de permanência 
e exclusividade entre o sexo masculino e o sexo feminino, e selado pelo 
ato sexual. A Bíblia Sagrada apresenta a criação dos seres humanos em 
dois sexos: “...homem e mulher os criou” (Gn 1.27). Tal criação visava 
ao casamento, expresso em companheirismo, união sexual e procriação 
(Gn 2.23-25). Jesus Cristo reiterou esta norma ao afirmar “que o Criador 
desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: Por esta causa deixará 
o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma 
só carne” (Mt 19.4-5). Esta união tem valor intrínseco, independente de 
procriação. Todavia, se houver filhos, a união se aprofunda e enriquece. 
Entendemos que o casamento, nos parâmetros bíblicos, salvaguarda os 
interesses das crianças. Adicionalmente, cremos que é direito de toda 
criança ter pai e mãe. Portanto, o Estado deve reconhecer e apoiar o 
matrimônio. Não concordamos com a criação de um novo modelo de 

casamento contrariando a Bíblia, a própria Constituição (Art. 226) e o Có-
digo Civil (Art. 1521). Por sinal, quebrada a normatividade do casamento 
heterossexual, os mais diferentes modelos poderiam ser propostos, tais 
como: casamento aberto, casamento incestuoso, casamento temporário, 
casamento poligínico, casamento poliândrico etc. Ministros religiosos 
não podem ser forçados a realizar e reconhecer uniões homoafetivas e 
devem ser respeitados em seus direitos humanos.

No que se refere a proibir tratamento e até mesmo promessa de “cura” a 
não heterossexuais, tem-se presentemente ampla evidência de pessoas que 
foram homossexuais praticantes, e através de tratamento foram restauradas. 
Portanto, tal proibição é um contrassenso. A Bíblia registra a restauração em 
I Coríntios 6.9-11, “...Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem 
adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, ... herdarão o reino de Deus. 
Tais fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas 
fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso 
Deus.” Consequentemente, defendemos que ministros religiosos e profis-
sionais liberais devem ter assegurado o direito de ministrar tratamento a 
homossexuais que assim o desejem.

No que diz respeito a assegurar oportunidades de trabalho para não-hete-
rossexuais, entendemos que forçar empresas ou instituições a empregarem 
pessoas cujo comportamento ou crenças são contrários à visão das citadas 
organizações constitui violação constitucional.

Quanto a adotar políticas públicas em nível nacional, estadual e munici-
pal visando a conscientizar a sociedade da igual dignidade dos heterossexu-
ais, homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros 
e intersexuais; vale ressaltar que o termo “dignidade” pode fazer referência 
a, pelo menos, duas coisas: (1) à dignidade intrínseca, fundamento dos 
direitos humanos, absoluta e que todo ser humano possui simplesmente 
por ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus (Gn 1.27); ou (2) 
à dignidade moral, que não é absoluta, mas gradual, relativa ao comporta-
mento moral de uma pessoa; ou seja, quanto mais os atos de um indivíduo 
estiverem de acordo com o que é correto, maior a dignidade moral dessa 
pessoa. De acordo com este último conceito, consideramos que todas 
as práticas sexuais que se desviem do padrão bíblico são moralmente 
deficientes. Promover políticas públicas que deixem subentendido que 
todas as práticas sexuais são igualmente corretas e desejáveis, representa 
absoluta contradição ao ensino bíblico relativo ao matrimônio, base da 
família, célula mater do Estado. Somos contrários, portanto, a tais ações e 
rejeitamos veementemente o art. 105, pois está sutilmente fazendo alusão 
a esse último conceito de “dignidade”.

Finalmente, rejeitamos qualquer instrumento de coerção que nos force 
a concordar com práticas inconstitucionais e antibíblicas. Por sinal, vale 
enfatizar que esse Estatuto é inconstitucional, ilegal, heterofóbico e cristo-
fóbico. Sabemos que quando os poderes terreno e divino colidem, nossa 
obrigação é “obedecer a Deus, e não a seres humanos” (At 5.29). Portanto, 
nenhum poder na terra — seja cultural ou político — nos forçará ao silêncio 
ou à acomodação.

Comissão de Altos Estudos da Convenção Batista Brasileira,
Pr. Dr. David Bowman Riker, relator.
Aracajú (SE), 29 de Janeiro de 2013.
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Civilização – oci-
dente x oriente, de 
Niall Ferguson, é 
um desses livros 

que, terminada a leitura, dei-
xa-nos a sensação de ter feito 
um curso. Só a bibliografia 
ocupa trinta páginas. Apesar 
de ser severo com Max We-
ber e A ética protestante e o 
espírito do capitalismo, seu 
capítulo “Trabalho” (págs. 
302-344) faz uma acurada 
análise do trabalho e sua 
relação com a fé cristã. Ele 
começa citando o boquirro-
to John Lennon: “O cristia-
nismo vai deixar de existir. 
Vai definhar e desaparecer. 
Não preciso discutir isso; 
tenho razão, e o futuro vai 
mostrar que tenho razão”. 
Logo após, cita um membro 
da Academia Chinesa de 
Ciências Sociais, mantido 
no anonimato por razões ób-
vias: “Nos últimos 20 anos, 
percebemos que o cerne de 
nossa cultura é a religião de 
vocês: o cristianismo. É por 
isso que o Ocidente foi tão 
poderoso. A base moral cristã 
da vida social e cultural foi o 
que tornou possível o surgi-
mento do capitalismo e então 
a transição bem-sucedida 
para a política democrática. 
Não temos dúvida quanto a 
isso”. O acadêmico parece 
estar certo. Lennon deixou 
de existir e desapareceu.

Pr. Fábio Lúcio dos Santos
Pastor de Jovens e 
Adolescentes na IB do 
Conforto (em Volta 
Redonda)

É comum vermos atu-
almente as pessoas se 
comprometendo com 
uma série de coisas. 

Evidentemente não há ne-
nhum erro nisso. Muitos se 
comprometem de maneira 
saudável a um relacionamen-
to, outros envolvem-se com 
a profissão, outros com um 
tipo de hobby, outros com 
esportes e por aí vai... entre-
tanto, percebemos também 
uma juventude carente, se-
denta e faminta de respostas 
que brotem do mais profun-
do de suas almas.

Ele associa a ênfase no tra-
balho duro e na prosperidade 
com a doutrina protestante, 
mesmo com reparos a Max 
Weber. Embora não soe a 
Emilio de Lavelleye, men-
ciona a ênfase protestan-
te na leitura, no livro e na 
alfabetização como molas 
propulsoras do progresso. 
Um protestante precisa saber 
ler porque a compreensão 
de sua fé depende da leitura 
do Livro. Numa observação 
sobre o Islã e o catolicis-
mo, diz ele: “Vimos como o 
poder dos imames e mulás 
eliminou qualquer chance 
de uma revolução científica 
no mundo islâmico. E vimos 
como a Igreja Católica atuou 
como um dos freios ao de-
senvolvimento econômico 
da América do Sul”. Apesar 
da interpretação ridícula da 
obra de C. S. Lewis, Cartas 
de um diabo a seu aprendiz, 
ele ressalta o valor do ensino 
da Bíblia e o peso da fé cristã 
na civilização. Sim, a Bíblia é 
o maior livro da humanidade 
e narra o propósito de Deus 
para os homens. E conta a 
história do maior de todos os 
homens, Jesus de Nazaré. Ela 
é fonte de elevação.

Ferguson deixa claro que 
a descristianização da Euro-
pa, não sem razão, coincide 
com sua opacidade atual, em 
contraposição aos Estados 

Respostas que poderiam 
calar, silenciar os tufões que 
se agitam no interior dessa 
galera, que muitas vezes 
desorientada - mas com um 
verdadeiro desejo de acer-
tar - se mete em caminhos 
tortuosos e sem se dar conta 
se compromete mais e mais 
com coisas que certamente 
se constituem em verdadei-
ras ciladas, em laços.

Quantos se comprometem 
com as drogas... “ah, mas 
um ‘tequinho’ não faz mal 
e experimentei por curiosi-
dade”; outros se enlaçam na 
prostituição e não me refiro 
apenas à questão da ven-
da do corpo, mas as outras 
formas que acabam se infil-
trando na vida da galera e 
que as vezes pensa que não 

Unidos. Ele ainda afirma que 
“o aumento da poupança e 
dos negócios na Ásia veio de 
mãos dadas com o efeito co-
lateral mais surpreendente da 
ocidentalização: o crescimen-
to do cristianismo, sobretudo 
na China”. Em 1958, Mao Tse 
Tung proclamou a cidade de 
Wenzhou como “livre de re-
ligião”. Em 1997, as autorida-
des chinesas locais lançaram 
uma campanha para “remover 
as cruzes” da cidade. Mas 
atualmente desistiram. Hoje, 
na cidade há 1.339 igrejas 
das aprovadas pelo governo, 
sem contar as clandestinas. 
As cruzes são visíveis por 
todos os lugares.  A cidade é 
chamada de “Jerusalém chi-
nesa”. Segundo ele, “o caráter 
utópico do maoísmo criou um 
apetite que hoje, com uma 
liderança partidária mais tec-
nocrática que messiânica, só 
o cristianismo parece capaz 
de satisfazer”. Zhuo Xinping, 
um acadêmico chinês, de-
clarou que “a compreensão 
cristã da transcendência teve 
papel decisivo no progresso 
do Ocidente”. Tem razão. 
O conceito de Deus nutrido 
por uma nação a eleva ou a 
põe abaixo. “Feliz a nação 
cujo Deus é Yahweh...” (Sal. 
33.12).

Entendi porque os interes-
sados numa revolução social 
insistem na desconstrução dos 

tem “nada a ver”, tais como 
ficar (aliás, vive-se a era do 
descartável... usei, abusei 
e joguei fora), ou trocas de 
casais, ou as festinhas ou 
baladas onde ninguém é de 
ninguém...; ou então quando 
muitos se comprometem e 
perpetuam uma sequência 
de paranoias e doidices que 
corroem a alma sem se dar 
conta.

Poderia enumerar uma sé-
rie de casos e situações, mas 
o que quero falar é sobre o 
real comprometimento que 
dá certo.

No livro de Deuteronômio 
28.1-3 há o registro de algo 
tremendo que pode ocorrer 
na vida de alguém, se ele se 
comprometer de todo o seu 
coração. Está escrito: “se 

valores morais que o cristia-
nismo impregnou na socieda-
de. E porque têm uma fixação 
em, mais que negar, comba-
ter a fé cristã. O evangelho 
de Jesus traz as sementes de 
uma sociedade mais justa e 
progressista. Ele melhora as 
pessoas e a sociedade. Isto é 
tão óbvio que antes de renun-
ciar à presidência da China, 
Jiang Zemin teria dito que se 
pudesse emitir um decreto 
para ser obedecido em toda 
parte seria para tornar o cris-
tianismo a religião oficial da 
China. Ainda bem que não 
o fez. Mas ele reconheceu o 
valor da fé cristã.

A fé cristã não é ópio das 
massas. Pelo contrário, está 
bem longe disso. É um es-
tímulo para viver uma vida 
correta. Uma exortação à 
retidão e à construção de um 
mundo melhor, enquanto 
aguardamos o céu. Dizer 
que um Martin Luther King 
Jr. foi um alienado, entorpe-
cido pelo ópio religioso é, 
no mínimo, má fé. O “Ato 
contra o comércio de escra-
vos de 1807”, na Inglaterra, 
que teve grande impacto na 
luta contra a escravidão, foi 
produto do protestantismo 
evangélico inglês. Charles 
Colson se converteu quando 
condenado pelo escândalo 
de Watergate. Sua luta pela 
humanização das prisões não 

vocês obedecerem fielmen-
te ao Senhor, o seu Deus, e 
seguirem cuidadosamente 
todos os mandamentos que 
hoje lhes dou, o Senhor, o 
seu Deus, os colocará acima 
de todas as nações da terra. 
Todas estas bênçãos virão 
sobre vocês e os acompa-
nharão, se vocês obedece-
rem ao Senhor, o seu Deus. 
Vocês serão abençoados na 
cidade e no campo”.

Jovem, esta palavra está 
afirmando que aquilo que o 
homem talvez busque em re-
alizações é nada perto daqui-
lo que o Senhor Deus pode 
fazer na vida daquele que se 
comprometer com Ele.

Você deseja de fato re-
ceber respostas, ser aben-
çoado, ver um milagre na 

é uma alienação. O que os 
batistas brasileiros têm feito 
nas cracolândias das grandes 
cidades é mais produtivo que 
os projetos sociais do poder 
público. A Prefeitura de S. 
Paulo dispersa os viciados. 
Os batistas trabalham para 
restaurar os viciados com o 
evangelho.

Em alguns momentos, fica-
mos acuados com o mau tes-
temunho de muitos cristãos 
ao longo da história, bem 
como dos cristãos atuais. 
Céticos nos confrontam com 
erros do passado e mau teste-
munho atual. Mas a fé cristã 
é a grande mensagem de 
esperança para a humanida-
de. Jesus Cristo não garante 
apenas a vida além, mas nos 
dá poder para vivermos de 
maneira correta, justa e só-
bria enquanto o Senhor não 
retorna (Tito 2.11-13).

Pessoalmente, dou graças 
pelo evangelho. Se não fos-
se ele, provavelmente eu 
seria apenas um dono de 
bar, hoje. O evangelho me 
firmou a vida, me estimulou, 
me deu uma razão para vi-
ver e encheu minha vida de 
significado. A opinião insus-
peita de um intelectual não 
cristão me confirmou isso. A 
fé em Cristo é um poderoso 
instrumento para viver bem. 
Evangelizar e fazer missões é 
beneficiar o mundo.

tua vida, ver um ponto fi-
nal numa situação que lhe 
traz amarguras? Experimente 
comprometer-se com Deus. 
Dá certo! Funciona! Em Sal-
mos 37.4 diz: “Deleita-te no 
Senhor e Ele concederá os 
desejos de seu coração”.

E então, vai esperar mais 
o que para se comprometer 
com aquilo que te trará mu-
danças significativas? Até 
quando vai retardar isso? 
Comprometa-se com Deus, 
em andar com Deus, em fa-
zer d’Ele seu amigo e tenho 
absolutamente certeza que 
você jamais se decepcio-
nará!

Em outras palavras..... VIVA 
PARA DEUS!

Outra vez te digo: VIVA 
PARA DEUS!

Uma opinião insuspeita




