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Juventude Batista Brasileira
a
na 93 Assembleia da CBB

A Juventude Batista Brasileira realizou
no dia 24 de janeiro mais uma noite
especial de culto ao Senhor na ocasião
alusivo aos 45 anos da organização. Para
o atual presidente da JBB, Diego Bravim,
“essa foi uma das melhores assembleias
para a Juventude, onde recebemos o bastão

e a responsabilidade de sermos igreja e
denominação no presente”. Na última noite
de Assembleia da CBB, a diretora executiva
da JBB, Gilciane Abreu, levou a reflexão
destacando Jesus para vida do crente e sua
importância na história e na vida da nova
geração (págs. 8 e 9).

A importância da oração para a obra missionária
Às vésperas do Dia de Oração
por Missões Mundiais, em 6 de
março, a JMM conta com você para
interceder por nossos missionários,
que estão testemunhando o Evangelho de Cristo em 72 países. Testemunhe você às nações através da
oração (pág. 11).
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“É uma pena que as vigílias estejam fora de moda,
porque são elas que fazem
grande diferença nas igrejas”, falou o diácono de 40
anos de ministério. Pois é,
parece mesmo que passar a
noite toda orando está fora
de moda, isso porque são
poucas as igrejas que realizam vigílias ou momentos
de oração fora dos cultos
dominicais. Alguns podem
questionar dizendo que hoje
as cidades estão muito violentas e ninguém mais fica
até tarde nas ruas, em contra partida, as igrejas estão
se tornando cada vez mais
grandes fortalezas com seus
esquemas de segurança. A
bem da verdade, é que qualquer coisa se transformou
em desculpa para evitar os
momentos de oração. Mas
se queremos nos aproximar
de Deus, porque não falar
com Ele de uma forma tão
direta como a oração?! Então
oremos!
É nessa época de falta de
tempo para falar com Deus e
desculpas para evitar os momentos de oração, que res-

surgem as belas campanhas
de oração, como da Junta de
Missões Mundiais, que inicia
no dia 6 de março a campanha de 40 dias de oração por
Missões Mundiais. Graças a
Deus o povo chamado batista
está voltando a valorizar a
oração, nossa comunicação
direta com Deus, ensinada e
exercida por seu filho Jesus.
“E aconteceu que naqueles
dias subiu ao monte a orar,
e passou a noite em oração
a Deus” (Lucas 6.12). Jesus
conversava com o Pai o tempo todo, se afastava de tudo
e de todos para ter um verdadeiro momento a sós com
Deus. Que belo exemplo!
Certa vez uma adolescente
cristã começou a passar algumas dificuldades na escola.
Todos os dias ela sentia que
algumas pessoas queriam
diminuí-la ou desprezá-la
porque era cristã, além de
ter consumo de drogas dentro da escola, o que tornava
o clima ainda mais pesado. Como para chegar até
a escola aquela adolescente
caminhava um bom pedaço,
começou a orar durante o tra-
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jeto. No começo era complicado porque tinha aprendido
a orar apenas de olhos fechados, mas naquele momento
ela precisava orar de olhos
abertos. As vezes se perdia
em seus pensamentos ou em
alguma coisa que chamava
sua atenção na rua, mas aos
poucos foi se adaptando e
com respeito orava ao Senhor
durante todo o trajeto para a
escola. De pouco em pouco
ela foi observando as atitudes
mudarem em sua escola, e
ela sabia que era resposta de
oração. Certo dia ela chegou
a ter uma oportunidade de
falar aos colegas de turma
sobre quem era Jesus na sua
vida.
A oração traz tantas respostas, tanto consolo, tanta
alegria, tanta compreensão.
Sem contar que existem várias formas de orar a Deus.
É possível orar sozinho, ou
de forma coletiva, se pode
orar só em pensamentos, ou
em voz alta, até mesmo cantando, em pé, de joelhos, até
mesmo sentado, mas todos
respeitando e reconhecendo
a grandeza do Pai, ainda se

pode orar louvando a Deus,
pedindo, agradecendo, suplicando, entregando. Pela
misericórdia de Deus, temos
livre acesso ao Senhor.
E foi exatamente isso que
certo homem aprendeu assim que conheceu a Deus.
Depois de ter passado muitos anos em uma seita que
dependia de outras pessoas
para falar com “a autoridade
superior”, como ele mesmo conta, aquele homem
se maravilhou ao saber que
todos tem livre acesso ao Pai.
Assim que aceitou a Jesus
como Senhor e Salvador da
sua vida, a primeira coisa
que vez foi conversar com
Deus sozinho, sem a interferência de ninguém. Hoje
esse homem trabalha com o
ministério de oração e tem
um grupo de intercessores
que oram há 15 anos pelos
mais diversos pedidos.
São tantos os exemplos
de vidas que valorizam a
oração. Cabe a cada um experimentar dia após dia as
bençãos de se conversar com
o Senhor. Valorize a sua comunicação com Deus! (AP)

Estamos de luto

Com muita dor, o fato se
apresenta como um alerta às
nossas autoridades para que
administrem o nosso país
com maior responsabilidade
e respeito com o povo brasileiro.
Aos familiares, muita fé e
coragem para enfrentar essa
cruel realidade.

• Consternados diante da
tragédia ocorrida na cidade
de Santa Maria no Estado do
Rio Grande do Sul, o Centro do Professorado Paulista
(CPP), que luta há 82 anos
pelo magistério paulista - se
imana ao laborioso povo gaúcho diante de tão irreparável
acontecimento que ceifou
centenas de vidas jovens,
promessas do futuro do nosso
Brasil.

Professor José Maria Cancelliero
Presidente do Centro do
Professorado Paulista (CPP)
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bilhete de sorocaba
Julio Oliveira Sanches

T

odas às vezes que
ocorre um desastre
ou catástrofe provocada pela natureza,
sem ingerência humana,
perguntas, as mais variadas,
tentam encontrar a razão do
ocorrido e listar os possíveis
culpados. As conclusões populares são diversas. Foi uma
fatalidade. Isto é, acontecimento fixado pelo destino
cruel. Joga-se no destino,
quase sempre irresponsável,
a culpa. Isentam-se as vitimas
e possíveis culpados pelo
ocorrido.
Os místicos atribuem o
ocorrido ao fato de que as
vitimas nascem com tempo
de vida pré-determinado.
Dos arcanos dos deuses todos trazemos registradas as
decisões que envolvem a
vida. Tinha que acontecer.
Chegou a hora. Não há escape, independente das escolhas que fazemos. Ninguém
morre antes da hora preestabelecida. Esse determinismo trágico consegue reunir
num mesmo local pessoas
de diferentes faixas etárias,
condições sociais, sonhos
e realizações conflitantes.

Com esta filosofia de vida
explica-se o porquê da vítima
da bala perdida. Os mortos
nos corredores dos hospitais
por falta de atendimento. As
vitimas de um incêndio ou
queda de um avião no mar.
É triste viver sob o signo da
tragédia. Alguém chegou
atrasado e não conseguiu
embarcar. Não morreu no
acidente, pois ainda não havia chegado a hora.
No dia 20/12/2012 ocorreu
às dezenove horas, sob intensa tempestade, em Sorocaba,
a queda de uma parede centenária de uma antiga fábrica de tecidos. Sete pessoas
morreram sob os escombros,
inclusive uma criança. O fato
abalou a Cidade por vários
motivos. Era o dia, segundo
o calendário Maia, que marcava o fim do mundo, que
não ocorreu para tristeza dos
endividados e alegria dos
que promoveram orgias para
aguardar o fim.
Semana que antecedia o
Natal. Cidade apinhada de
pessoas portando embrulhos
e sacolas de presentes. A
“magia” do Natal invadia
os corações de todos, espe-

cialmente dos comerciantes.
A morte visitou a Cidade
destruindo a magia do Natal
e alegria de muitas famílias.
Os engenheiros responsáveis pela construção do novo
shopping, em lugar estratégico, não viram necessidade
de escorar as paredes centenárias. Não ofereciam riscos
“aparentes” aos transeuntes
e aos trabalhadores do local.
A perícia dirá se estavam
certos ou não. A parede poderia ter caído para o lado de
dentro da construção. Mas,
caiu para a rua enquanto alguns carros e ônibus aguardavam o sinal abrir. Fatalidade.
O Condephaat, órgão governamental responsável
pelo tombamento de prédios e construções antigas,
visando preservar o patrimônio histórico da Cidade, não
cumpriu com sua função.
Fiscalizar a preservação do
patrimônio tombado. Aliás,
tal órgão público, não preserva o que tombou, tampouco oferece recursos para
a conservação do patrimônio
histórico. Basta visitar cidades e monumentos históricos
para se comprovar que não

há serviço de manutenção e
preservação do que foi tombado. É o maior culpado. Um
imóvel tombado perde o seu
valor comercial, portanto os
donos de tais imóveis não os
preservam.
A Prefeitura e o Estado que
liberaram o alvará, mas não
fiscalizaram e tampouco exigiram que as velhas paredes
fossem escoradas, têm sua
parcela de culpa. Não, dizem
alguns, a culpa foi de Deus
que enviou a tempestade
com forças superiores às velhas paredes e não impediu
que as vitimas evitassem o
local naquele momento.
Como Deus nada tem a ver
com tais tragédias, a culpa
recai sobre as decisões humanas que não usam com
inteligência sua capacidade decisória. O poder público é responsável e será
responsabilizado no dia do
juízo por não administrar
com sabedoria as decisões
que lhe são intransferíveis.
O poder público também
comete crimes hediondos.
Os crimes cometidos pelo
Estado não passarão despercebidos no juízo final. Todos

que governam comparecerão
ante o trono de Deus e serão
julgados pelo que deixaram
de fazer.
Surge desta realidade trágica a postura de Jesus quando contestado a explicar os
crimes de Pilatos contra os
galileus e a queda da torre de
Siloé, Lucas 13.1-5. Jesus deixa claro que as vitimas não
eram mais pecadoras do que
os demais homens. As tragédias sempre ocorrerão. Todos
estamos sujeitos a ser contados como vitimas. A única
diferença entre as vitimas é
ter a certeza do perdão que
ocorre mediante o arrependimento. Este ocorre antes das
tragédias que ceifam a vida.
Não há fatalismo ou destino
a guiar o nosso mover diário.
Estamos inseridos no universo que foi contaminado pelo
pecado e sujeitos a todas as
tragédias que o pecado gera.
A única garantia que nos
resta é a certeza que o nosso
pecado foi perdoado mediante a Graça de Jesus Cristo.
Todos os culpados podem ser
perdoados mediante sincero
arrependimento.
www.pastorjuliosanches.org
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

Pr. Levir Perea Merlo
PIB em São Caetano, PE
“Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua
língua, mas engana o seu
coração, a sua religião é vã.
A religião pura e imaculada
diante de nosso Deus e Pai
é esta: Visitar os órfãos e
as viúvas nas suas aflições
e guardar-se isento da corrupção do mundo” (Tiago
1.26,27).

O

adjetivo social
está diretamente
ligado ao substantivo feminino
“sociedade”, que é povo, é
gente, e nos lembra que precisamos ajudar aqueles que
fazem parte da sociedade,
mas vivem marginalizados,
excluídos principalmente de
suas necessidades básicas,
seja do ponto de vista material ou emocional. A nova
geração dos servos de Jesus
Cristo também tem uma grande responsabilidade social,
devemos nos espelhar no
Mestre que disse: “O Filho
do homem não veio para

Sem. André Pires

U

m dos grandes teólogos contemporâneos chamado
Dietrich Bonhoeffer nascido em 1906 em
Breslau na Alemanha (atual
Polônia), homem de família
próspera, estudou Teologia
na Universidade de Berlim
fazendo doutorado, e após
foi ser pastor em Barcelona.
Homem determinado foi
para Alemanha assumir a
liderança da Igreja Confessante, em meio a 2º Guerra
Mundial, ele foi um dos que
foram presos por apoiar a
morte de Hitler. Em suas pregações e estudos preparados
na prisão, ele defendia uma

ser servido, mas para servir”.
Afinal de contas somos salvos pela fé ou por obras? Os
servos Paulo e Tiago respondem: “Somos salvos pela fé,
para desenvolvermos boas
obras” (Ef. 2.10). Sendo verdadeiramente salvos pela fé,
somos impelidos pelo amor a
realizar obras, ou seja, prontos para servir com alegria e
gratidão ao nosso próximo
independente de quem seja.
(A ação social deve ser estilo
de vida para todos os cristãos
genuínos; confira com Tiago
2.14-26).
Sendo nova geração nascidos de novo precisamos
entender assim e praticar. O
texto acima nos ensina sobre
a religião pura e sem mácula
que nos conduz a uma ação
social verdadeira.
Pureza de Vida – (língua
refreada do mal) ninguém
pode servir verdadeiramente
ao próximo e a si mesmo se
não tiver bondade e pureza
no coração. Intrigas, fofocas,
“me disseram”, maledicência
etc, demonstram que a nossa
religiosidade é falsa e não
vale nada diante do Senhor.

Visitar os órfãos e as viúvas
nas suas aflições – diante do
contexto histórico era essa
a situação, hoje o leque de
visitas e ajudas é muito mais
abrangente. Aflição significa
o sofrimento físico, emocional e espiritual.
Guardar-se isento da corrupção – Por que o escritor
sagrado usa esse argumento
para designar a verdadeira
religião? Corromper é romper com os padrões normais
de uma sociedade. É romper
com o amor, com a justiça,
a misericórdia. Corrupção é
maldade, deslealdade, idolatria, egoísmo e desonestidade. Como consequência, perda de sensibilidade humana
para com o seu próximo, não
havendo nenhum respeito
pelo social.
Para a sociedade mundana
e que jaz no maligno isso é
perfeitamente normal, apesar
de anormal, mas para os que
fazem parte da nova geração, os nascidos de novo é
abominação. Por isso somos
chamados pelo Senhor da
vida a vivermos sempre para
servir sempre!

fé de prática e de fidelidade
aos ensinos bíblicos. Dentre
muitos de seus ensinos ele
destacava-se por suas teorias
arrojadas: “Deus está sendo
expulso a cada dia mais da
vida. O mundo chegou a
maioridade e não precisa
mais de religião, mas abraçar
o Cristianismo genuíno”.
Para Bonhoeffer a religiosidade era inútil, pois mascarava uma fé sem cruz, sem
entrega total, onde Deus não
era Deus, mas apenas um
meio de vida, outro pensamento era de que haviam
duas formas de se ver na vida
das pessoas a importância
que elas davam a graça de
Deus: A graça barata – Onde
o evangelho se tornava uma

forma confortável de vida. E
a graça preciosa: Onde Deus
era Deus na vida da pessoa,
onde o que mais importa é
viver para Deus e deixar o
rumo da vida nas mãos Dele,
mesmo que dependesse de
sacrifício. Hoje você tem
vivido submisso à religião
ou ao Cristianismo? Tem sido
uma vida cristã de facilidades
e convívio de amizade com
o mundo? Ou por abraçar
o cristianismo, o seu tempo
tem sido ocupado com a obra
de Deus e por isso os amigos
criticam a sua ausência nas
atividades que todos se envolvem, menos você?
Aquele que segue uma religião é muito frágil e debilitado para reagir as investidas

Descubra que
Deus é bom

Q

uase destruído
pelo rei Abimeleque, Davi descobriu, pessoalmente, a realidade dos livramentos divinos. Escrevendo
um salmo a respeito, Davi
recomenda: “Procure descobrir, por você mesmo, como
o Senhor Deus é bom. Feliz
aquele que encontra segurança Nele” (Salmo 34.8).
O jovem pastor de ovelhas,
Davi, cresceu ouvindo de
seu pai sobre a providência
divina. Mas após Samuel tê-lo ungido rei, não faltaram
dificuldades e perigos para
lhe roubar o sossego. Foi a
partir das suas experiências
próprias e individuais que
Davi descobriu a diferença
entre ouvir falar e experimentar em si mesmo. A descoberta do rei não foi que
Jeová impede que qualquer
tipo de provação nos atinja.
Sua descoberta foi realista: o

Senhor permite problemas
e sofrimentos na vida dos
crentes – todavia, nunca somos largados à nossa própria
sorte, quando as dificuldades
nos atingem.
Descobrir, pessoalmente,
que o Senhor é bom. Esta é
a receita, para o cristão que
pretenda crescer “na graça e
no conhecimento da verdade”. Ouvir falar da bondade
divina até que é boa coisa.
Entretanto, para que a bondade divina se torne parte
integrante de nossa personalidade cristã, é essencial a
experiência pessoal. É quando vivenciamos livramento,
em meio às maldades de
nossa vida, que o poder restaurador de Deus em nós se
manifesta. Se as provações
estiverem preocupando sua
vida, é hora de se agarrar
com o Senhor e descobrir,
“por você mesmo, como o
Senhor Deus é bom”.

de satanás, e por qualquer
problema se vê em desespero e não consegue apoio
para suas justificativas, com
isso a reação de descontrole.
Mas o que segue ao Cristianismo segue seu caminho
com destreza e lealdade ao
Senhor, o cristão é um instrumento de Deus para servir
de padrão para o mundo.
Tudo o que é de bom para

se viver está nas mãos de
Deus a nossa disposição,
mas isto só é vivido pelos
seguidores de Cristo, pois o
homem espiritual tem bom
discernimento para valorizar
tudo o que o Cristianismo
lhe oferece, principalmente
a vida eterna que está em
Cristo Jesus nosso Senhor.
Aquele que cuida estar em
pé, cuide para não cair!
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A conquista de uma vontade rebelde
Adonias da Silva Júnior
Pastor da TIB em São
Mateus, ES

Q

uando pensamos
na pessoa do
apóstolo Paulo, o
que vem à nossa
mente é uma imagem cristianizada, afinal de contas, foi
ele o autor das duas cartas
aos Coríntios, foi ele quem
escreveu Romanos, considerada por muitos como sendo
a carta magna da vida cristã, foi ele quem redigiu aos
Gálatas exortando-os a uma
vida de liberdade provida
pela graça de Deus, foi ele
quem editou as epístolas da
prisão e as cartas pastorais,
tão cheias de sabedoria, tão
ricas de significado. Quando
pensamos em Paulo achamos que esse homem amou
o Salvador desde o berço,
porém ao observarmos a sua
biografia, encontramos descrições de um passado violento que provocam espanto
aos nossos olhos. O primeiro
retrato escrito de Paulo de
que temos conhecimento
não o descreve como uma
criancinha sendo embalada
amorosamente nos braços da
mãe, nem como um garoto
judeu correndo alegremente
pelas ruas estreitas de Tarso.
O primeiro esboço da vida
de Paulo (a quem conhecemos a princípio como Saulo
de Tarso) é tanto brutal como
sangrento. O homem parece
mais um terrorista, do que
um seguidor dedicado ao
judaísmo. Para nosso horror,

Jabes Nogueira Filho
Pastor da PIB Aracaju

N

otadamente Jerônimo teve problemas para traduzir
a palavra grega
agápe quando produziu a
Vulgata. Em vez de amor (em
latim é assim mesmo), que na
época já tinha a conotação
sensual de hoje. Ele preferiu
caritas. Muitas edições modernas o seguiram (em português veio a ser caridade).
Contudo isto não é inflexível.
Em português e espanhol já é
comum ler em Gálatas 5.22 o
amor como fruto do Espírito.
Igualmente Lutero preferiu a
forma liebe em alemão, bem
como a versão do Rei Tiago

o sangue do primeiro mártir
espirrou sobre as roupas de
Saulo, enquanto ele ficou
ali, concordando com o que
estava acontecendo, ou seja,
sendo cúmplice de um crime
medonho e perverso.
Estevão, um jovem cristão
que morava em Jerusalém,
cujo texto bíblico o descreve como sendo um homem
cheio de graça e poder, que
falava com sabedoria por
unção do Espírito, e cujo
semblante era como se fosse
rosto de anjo, foi brutalmente
assassinado a sangue frio,
diante dos olhos de Saulo,
que observava todo aquele
episódio de tortura. O primeiro retrato da vida deste homem, chamado Saulo, demonstrado na Bíblia,
apresenta-o participando do
violento assassinato de Estevão. O nono capítulo de Atos
deixa claro que as emoções
de Saulo estão à flor da pele.
Ele se encaminha para uma
missão sangrenta em Damasco. Seu objetivo é capturar
e matar todos os seguidores
de Cristo.
Saulo odiava o nome de
Jesus a tal ponto que se tornou um agressor violento
e declarado, perseguindo e
matando cristãos por causa
de sua dedicação e devoção
ao Deus dos céus. Mas quando chegou perto da cidade de
Damasco, a vontade rebelde
deste homem foi conquistada. A conversão de Saulo
de Tarso é uma das mais
emocionantes da história.
A conquista da vontade re-

belde deste homem nos traz
ensinamentos grandiosos e
profundos.
A pergunta que surge é:
“como esse criminoso, que
matou a sangue-frio os santos
de Deus, tornou-se provavelmente o maior líder cristão
já conhecido?” Só há uma
explicação: Ele encontrou-se,
face a face, com o grande
Transformador – Jesus Cristo,
o Filho de Deus.
Nesse encontro, vejo alguns aspectos que merecem
destaques, os quais passo
a considerá-los a partir de
agora.
1. Manifestação de
um Amor Altruísta
Diz-nos os primeiros versículos desse capítulo que a
razão pela qual Saulo se dirige a cidade de Damasco era
prender todos aqueles que
professavam sua fé em Jesus.
O objetivo desse homem
temível por muitos era identificar os chamados cristãos e
matá-los, a exemplo do que
acontecera com Estevão. Saulo estava a ponto de perder
o controle. Ele estava totalmente tomado por um sentimento de fúria sanguinária e
ódio mortal por aqueles que
eram seguidores de Cristo.
Se você fosse um seguidor
de Jesus e vivesse naquela
época, em algum lugar perto
de Jerusalém, ficaria gelado
ao ouvir Saulo bater à sua
porta. E é justamente a esse
homem terrível e malvado
que Deus manifesta o seu
amor, um amor desinteressa-

grande esperança da mensagem cristã. Nenhum pecado
em nosso passado, por pior
que seja, pode sobrepujar
a graça suficiente de Deus
sobre a nossa vida. Se Deus
pôde transformar um Saulo
de Tarso, envolvido em um
terrível assassinato, num Paulo, o apóstolo, que pregou e
viveu a mensagem da graça,
2. Manifestação da
ele pode mudar também a
Graça Operante
O conceito bíblico de graça vida de qualquer homem.
é um ato benevolente, bondoso, espontâneo de Deus 3. Manifestação de um
derramado sobre o homem, Arrependimento Genuíno
O arrependimento é um
apesar de seu demérito. E é
essa graça operante que é conceito no Antigo Testamanifestada na conversão mento e significa simplesde Saulo. Saulo não merecia mente voltar-se do pecado
receber tamanha benevo- para Deus. A palavra arrepenlência da parte de Deus. Os dimento sugere basicamente
seus atos, as suas atitudes tristeza pelo pecado, sugere
não eram dignas de serem uma mudança de pensamenagraciadas por um favor es- to, sugere uma mudança de
pontâneo do próprio Deus. conduta. É justamente isso
Mas é por meio da graça que que acontece na vida de PauDeus nos imputa merecimen- lo. O homem terrível e temíto onde não há merecimento vel por ser conhecido como
algum. É por meio da graça o perseguidor dos cristãos,
que Deus se inclina outor- agora, depois de um genuíno
gando benefícios sobre os arrependimento, passa a ser
que nada merecem. Ou seja, terrivelmente perseguido por
é a graça que nos faz receber- causa de sua visão a respeito
mos aquilo que não merecí- de Cristo. Aquele fariseu,
amos receber, possuir aquilo conhecido como perseguidor
que não merecíamos possuir, dos cristãos, por meio de um
ter aquilo que não tínhamos arrependimento genuíno se
merecimento algum para ter. torna apóstolo de Jesus. O
Todos temos um momento encontro com Jesus mudou
no nosso passado nada agra- o modo de pensar de Paulo,
dável e animador. Porém, por deu a Paulo um novo entenmeio da graça, nos é possí- dimento, provou a Paulo que
vel iniciar uma nova vida. de fato Jesus ressurgiu dentre
A graça operante de Deus os mortos e vivo está. E esta
produz um novo começo de é a mensagem central na tevida para todos nós. Essa é a ologia de Paulo.

em inglês optou por love. E
se o seu caso for curiosidade,
aí vai: em italiano amore, em
francês amour, em holandês
liefde, em sueco kärlek e
mais longe em romeno dragostea.
Todo este parágrafo introdutório é apenas para dizer
que mais que uma expressão
poética ou uma experiência
sensorial, o primeiro bago da
jaca do Espírito é a essência
de Deus em minha vida. Veja
que na primeira carta de João
eu leio explicitamente: Deus
é amor (em I João 4.8). Assim
posso compreender que a
primeira coisa a me tomar e
me envolver quando frutifico
no Espírito é o cheiro e visgo
essencial do próprio Deus.

Sim, e como identificar este
amor divino em minha vida?
Como me impregnar dele
de modo a contagiar outros
como faz a jaca? Baseado na
resposta de Jesus sobre os
dois grandes mandamentos
(leia Mat. 22.37-39), entendo que para dar respostas às
questões seja preciso apontar
nas duas direções.
O mandamento primordial é o amor a Deus com
o fundamento do meu ser
– coração, alma e entendimento. Isto quer dizer que
não somente o meu lado
espiritual (confesso que acho
esta expressão ambígua e
curiosa!), mas toda minha
razão e emoções têm que ser
colocadas no altar de Deus.

E lembro que o Mestre falou
em renúncia e cruz como
marca do discipulado (veja
em Mat. 18.24 e Luc. 9.23).
Somente quando sou capaz
de colocar o Senhor como
minha prioridade absoluta
(anterior inclusive que minha
própria vida, futuro e conforto) é que posso dizer que a
jaca do Espírito está amadurecendo em minha vida.
Semelhante a este, o segundo grande mandamento
fala em dispensar aos outros
um amor similar. Neste caso
meus olhos se voltam novamente à carta de João: como
posso dizer que amo a Deus
que não vejo se não sou capaz de demonstrá-lo ao meu
irmão que vejo e toco? (con-

do, um amor incondicional,
um amor altruísta. Saulo não
estava nem aí para Deus,
aliás, o seu coração estava
totalmente vazio de Deus, a
sua alma estava distante de
Deus, mas não obstante a
tudo isso Deus o alcança por
meio de seu amor altruísta.

fira em I João 4.20). É indispensável a quem vive no Espírito que suas atitudes para
com o próximo demonstrem
reproduzir o amor, acolhimento e doação voluntária
próprias de Deus.
O cheiro e o visgo da jaca
do Espírito só começam a
efetivamente serem reais em
minha vida quando ela está
tomada de ações concretas
de amor que alcancem e
influenciem a vida de outros
(não se esqueça da parábola
do bom samaritano em Lucas
10.30-37).
Este é o primeiro bago da
jaca do Espírito. Que eu possa começar com ele para
que toda a fruta seja real em
minha vida.
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reflexão

ALEXANDER TRAVIS HAWTHORN

o primeiro missionário mobilizador batista
blema de saúde da esposa e
Francisco Bonato Pereira
Pastor e colaborador de OJB do falecimento da única filha
deixaram-no desarvorado.
uando comemo- Buscando conforto na Palaramos o 140º ani- vra Sagrada, converteu-se ao
versário do início evangelho em 1880 e o fato
do trabalho batis- provocou uma reviravolta na
ta no Brasil, com a organiza- sua vida (CRABTREE, 1953,
ção da Igreja Batista de Santa 41). Recordando a hospitaliBárbara (SP), vem à mente a dade e gentileza recebidas no
lembrança da figura de Ale- Brasil pensou em retornar ao
xander Travis Hawthorn, o país para pregar àquele povo
mobilizador dos primeiros que aprendera a amar, todamissionários batistas que vie- via a idade, cinquenta anos,
ram dos Estados Unidos para avançada para a época, não
atender ao apelo dos batistas lhe permitia se desincumbir
de Santa Bárbara e semear da tarefa. Tendo a visão do
o Evangelho no Brasil. Uma trabalho missionário entenrápida leitura dos seus dados deu ser mais útil ao projeto
biográficos nos leva a resgatar permanecer no seu país e trasua memória, quase esqueci- balhar para que a Junta de
da na História dos Batistas no Missões da Convenção Batista
Brasil, e colocá-la no Panteão do Sul (USA) enviasse missiodos Heróis da Fé Batistas no nários para o Brasil, pondo
Brasil, ao lado de Anna Lu- em prática a recomendação
ther e William Buck Bagby e da Assembleia de 1873.
Apresentou a Assembleia
Kate Crawford e Zachary Clay
da
Convenção, reunida em
Taylor, entre outros.
Lexington
(Kentucky), como
A figura carismática de Alerelator
da
Comissão
de Misxandre Hawthorn teve imporsões,
a
recomendação
do
tância fundamental no envio
envio
dos
primeiros
casais
dos primeiros missionários
batistas ao Brasil. Proprietário missionários ao Brasil. O rerural, antigo oficial do exérci- latório sincero e honesto, não
to confederado, com grande escondeu as dificuldades para
círculo de amizades, tendo a implantação do trabalho,
conhecimento da odisseia mas demonstrou as grandes
da colônia norte-americana expectativas e a visão do auem Santa Bárbara, desejou tor, que visitara o território
imigrar para o Brasil e fundar brasileiro e, como nosso Jouma colônia nos moldes da- sué, trouxe boas informações
quela. Com esse propósito vi- da terra e, sem esconder as
sitou o Brasil, sendo recebido dificuldades, demonstrou que
pelo Imperador D. Pedro II, podiam ser vencidas:
“A vossa comissão pede
em pessoa, de quem recebeu
vênia
para submeter o seautorização para viajar a qualguinte
relatório: É, por certo,
quer parte do Império à custa
motivo
de jubilo que, finaldo Erário, recebido como
mente,
prendam a atenção
hóspede oficial. Em Salvado
nosso
povo os grandes
dor, Bahia, foi recebido com
países
da
América
do Sul e
honras militares, em atenção
especialmente
o
Brasil,
aqueao antigo posto e como políla
linda
terra
do
Cruzeiro
do
tica de incentivo à imigração.
Sul.
A
evangelização
desse
Escolheu, afinal, como terra
prometida da sua colônia, o maravilhoso país é obra de
Vale do Jequitinhonha, situ- vasta magnitude. O império
ada duzentos quilômetros ao do Brasil é tão grande como
Sul da capital baiana (CRA- os Estados Unidos e todos os
BTREE, Asa Routh, História seus territórios, excluindo o
dos Batistas no Brasil. 1953: Alaska, e tem uma popula41) próximo da Província de ção de cerca de dez milhões.
Vasta como pareça a obra, é
Minas Gerais.
Ao regressar aos Estados ainda possível de realizá-la,
Unidos os planos de Ha- e oferece tantas oportunidawthorn foram frustrados. Sua des e facilidades que a vossa
esposa estava com problemas comissão está plenamente
de saúde, sem condições de persuadida de que a obra,
enfrentar uma longa viagem embora de grande porte, pode
de navio e morar em região ser feita e é encantadora. Seinóspita, distante da civili- gundo nossa opinião, não
zação. Enquanto esperava o há outro país ao alcance dos
restabelecimento da saúde da labores missionários que seja
esposa a situação econômica mais convidativo, ou que
do país mudou, levando-o ofereça resultados maiores
a desistir do projeto de imi- e mais expeditos com igual
dispêndio de dinheiro e tragração.
Na época em que visitou balho. São numerosas e facilo país Hawthorn não era um mente indicadas as vantagens
cristão convertido, mas as que este campo oferece, e
provas decorrentes do pro- também as razões que devem

Q

estimular o nosso coração e
abrir o nosso bolso para esse
serviço.
Primeiro, o governo é justo
e estável, sabiamente administrado, oferecendo ampla
segurança de vida, liberdade
e propriedade; o governo que
reconhece o mérito e pune
prontamente os criminosos.
São recebidos com corações
abertos imigrantes industriosos de todos os países estrangeiros e especialmente os dos
Estados Unidos da América
do Norte, oferecendo-lhes
toda a facilidade para o seu
progresso e prosperidade.
Segundo, o povo é cortês,
liberal e hospitaleiro. Mostra
muito boa vontade para com
o povo norte-americano e
acha-se em condições favoráveis para receber das nossas
mãos o cristianismo evangélico que contribuirá para o
progresso do seu país.
Terceiro, o clima é ameno,
a terra elevada e salubre, o
sol fértil, produzindo todos os
produtos variados de diversos
climas. Estudando todos os
campos, é evidente para nós
que Deus na sua providencia
tem preparado de uma maneira especial àquela pátria e
àquele povo generoso para os
exércitos evangelizadores da
nossa denominação. Crente
de que tudo é propício e que
chegou o tempo de fazermos
nós neste sentido alguma coisa digna da nossa capacidade
financeira, a vossa comissão
faz a seguinte recomendação:
“Que seja autorizada a Junta
de Missões Estrangeiras a nomear outros missionários para
o trabalho no Brasil (CRABTREE, 1953, p. 71).
A marcante impressão deixada por Hawthorn na Assembleia levou-a a nomeá-lo
agente da Junta de Missões
Estrangeiras, no Texas, com
a missão visitar igrejas e escolas teológicas, para descobrir e estimular candidatos à
evangelização no estrangeiro.
Não era uma missão fácil, no
final do Século XIX. Os países
situavam-se a distâncias que
levavam meses em viagem de
navio. A viagem para o Brasil
durava mais de quarenta dias.
Hawthorn encaminhou o
casal Anna Luther e William
Buck Bagby ao Brasil. Encontrando Anna Luther numa
viagem, esta expressou o desejo de trabalhar na Birmânia
(Ásia) sendo convencida a
mudar o projeto para o Brasil.
William Bagby já pretendia
vir ao Brasil e a influência
de Hawthorn confirmou sua
vocação (CRABTRE, 1953, p.
43). O casal Taylor também
veio ao Brasil por influencia
desse “apóstolo de missões

do Texas”. Crabtree, falando sobre Hawthorn, diz “A
este homem de Deus devem
muito os baptistas do Texas,
os missionários baptistas no
Brasil e os baptistas brasileiros. Interessava-se na evangelização do mundo mas levava
o amado Brasil no coração.
Nunca esqueceu a generosidade dos brasileiros para
com ele e trabalhou abnegadamente para ministrar-lhes
os dons espirituais. Os brasileiros justificaram, de forma
abundante, a confiança que
ele tinha na sua aceitação
do Evangelho, pois antes de
morrer em 1899 deu graças
ao Deus pelos quinze missionários baptistas no Brasil e
pelos 1500 baptistas brasileiros” (CRABTRE, 1953, p. 43).
Hawthorn tornou-se conselheiro e amigo desses dois
casais, orientando no despertar das suas vocações missionárias, sendo o celebrante da
cerimônia de casamento do
casal Taylor (25.12.1881).
Consagrado ao ministério pastoral, serviu na Igreja Batista
de Dallas até 1889, quando
faleceu.
A obra missionária batista
no Brasil muito deve à Alexander Travis Hawthorn, que,
de guerreiro patriota, se transfigurou em descobridor e mobilizador de vocações missões
para o trabalho de plantação
do Evangelho no Brasil.
Os dados biográficos: Alexander Travis Hawthorn nasceu próximo de Evergreen,
Alabama (USA) a 10 de janeiro de 1825. Estudou na
Academia Evergreen e na Universidade de Mercer. Depois
ingressou na Universidade de
Yale, onde estudou Direito
(1846-1847). Concluído o

curso estabeleceu um escritório de advocacia em Camdem, Ouachita, Arkansas.
Eclodindo a Guerra Civil,
Hawthorn organizou o 6º
Regimento de Infantaria do
Arkansas e foi aclamado Tenente Coronel. Em 1862 foi
promovido a Coronel e liderou
o 6º Regimento na Batalha de
Shiloh e, após esta, foi transferido para o Departamento
Trans-Mississipi e posteriormente retorno ao Arkansas.
Hawthorn, em 28 de fevereiro
de 1864, foi comissionado
como General de Brigada e
participou da Campanha do
Rio Vermelho, na Batalha de
Ferry Jenkins, sob o comando do general James Thomas
Churchill. Após a guerra, Hawthorn mudou-se para Atlanta,
Geórgia, onde se tornou homem de negócios. Resolveu
emigrar para o Brasil, visitando
o país e buscando terras para
trazer outros.
Convertido ao Evangelho,
algum tempo depois foi consagrado ao ministério pastoral
batista (1880), servindo numa
igreja em Dallas, Texas. Teve
grande participação no trabalho de despertamento de
vocações missionárias entre
os alunos dos Seminários.
Hawthorn faleceu em Dallas,
em 31 de maio de 1899, sendo sepultado no Cemitério
Greenwood em Marshall,
Condado de Harrison, Texas (Wikipedia: A Civil War
Biography “Alexander Travis
Hawthorn”).
A Deus sejam dadas glórias
pela vida dos pioneiros do
trabalho batista no Brasil,
entre os quais se inscreve
Alexander Travis Hawthorn,
como missionário mobilizador. Amém!
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Clima de preparação Igrejas se unem
para a Trans Piauí para impactar
campo
missionário
Missionários do Piauí se reuniram para planejamento da Trans e outras ações

M

issionários e
igrejas do Piauí
já estão se preparando para a realização da mobilização Jesus
Transforma, que acontecerá
no estado entre os dias 29
de junho e 13 de julho. Reuniões de planejamento para
apresentar os desafios locais
quanto ao avanço missionário estão sendo realizadas
com o objetivo de surgirem
estratégias para mudar a atual
situação do estado, que é
atualmente o menos evangelizado do país, com menos
de 10% de cristãos, segundo
pesquisa do IBGE.
Segundo o Pr. Marcos Azevedo, coordenador de missões
para o Piauí, após as reuniões
de líderes e missionários já

assumiram o compromisso de
não medir esforços, trabalhando com excelência para que o
nome do Senhor seja exaltado
no estado. Além dos encontros
com os missionários, Pr. Marcos também se reuniu com as
executivas da União Feminina
Missionária do Piauí e os executivos da Convenção Batista
Piauiense, para expor as metas
e ações referentes a Trans.
“Estamos fazendo de tudo para
trabalhar em conjunto, e em
todos os sentidos, com todas
as organizações”, disse ele.
Os jovens do Piauí também
foram mobilizados durante os
retiros de carnaval. “Falamos
em três retiros de juventude.
Aqui, os jovens têm o hábito
de realizar esses retiros como
se fossem o congresso de ju-

ventude que conhecemos no
sudeste. Aproveitamos aqueles momentos para desafiar a
todos para um empenho em
conjunto para conquistarmos
o Piauí para Cristo”, disse Pr.
Marcos.
O desafio de impactar o Voluntários evangelizaram e prestaram serviços sociais
Piauí está lançado. Para cobrir
todo o estado, é necessário
que um grande número de
batistas se disponha a ser luz
entre os piauienses. A meta é
conseguir 1.500 voluntários,
que serão divididos em 100
equipes espalhadas por várias cidades para evangelizar,
discipular, implantar novos
trabalhos e revitalizar igrejas
e congregações. Viva para a
glória de Deus também entre
o povo do Piauí. Não fique
de fora!

Evangelize nos próximos
eventos esportivos

D

iante dos eventos esportivos que
acontecerão no
Brasil neste e nos
próximos anos, estratégias de
evangelização já estão sendo
divulgadas a fim de que o
evangelho seja propagado
também nestas ocasiões. Em
Natal (RN), foi realizada a
Conferência Internacional
de Ministérios Esportivos,
em Natal (RN), organizada
pela Coalizão Brasileira de
Esportes (CBE), com apoio da
Sociedade Bíblica do Brasil
(SBB). O objetivo do evento
foi preparar líderes para a
organização de ações evan-

gelísticas durante os próximos eventos esportivos que
acontecerão no Brasil, como
a Copa das Confederações,
que ocorre de 15 a 30 de junho deste ano, além da Copa
do Mundo 2014 e Olimpíadas de 2016.
Estiveram presentes líderes de todo o Brasil, além
da América Latina e outras
partes do mundo. Todas as
organizações presentes apresentaram seus planejamentos para os grandes eventos
na área do esporte. O Pr.
Fabrício Freitas, gerente executivo de missões, esteve na
conferência para representar

Missões Nacionais e apresentou o programa Avança,
Brasil - criado com a finalidade de ajudar a impulsionar
as igrejas batistas de todo
o Brasil para evangelizar
nos dias de jogos. “Foram
momentos marcantes, com
pastores e líderes de vários
ministérios que estão relacionados com a evangelização através do esporte no
Brasil e no mundo. Diante
dos grandes eventos esportivos que estarão acontecendo
no Brasil, queremos aproveitar esta grande oportunidade de evangelização para
a implantação do ministério
esportivo na igreja local”,
disse Pr. Fabrício.
Ore e mobilize sua igreja para que faça parte desta grande oportunidade de
pregação da Palavra para
pessoas de diversos países,
incluindo aqueles onde é
proibido falar sobre Cristo.
Com a ajuda de cada batista
brasileiro, será possível mostrar ao mundo que, além do
futebol, o Brasil é uma terra
de pessoas que amam e servem ao Senhor Jesus.

Evangelho apresentado para as crianças

A

missionária Ana
David Vieira, que
atua em Santana
de Parnaíba (SP),
ainda glorifica a Deus pelo
impacto que 40 igrejas batistas, e também de outras
denominações, realizaram
em seu campo missionário. A ação, que promoveu
evangelismo pessoal, estudos bíblicos, caminhadas
de oração, cultos públicos
e serviços sociais, resultou
em 29 decisões. A população viu provas do amor
de Cristo por meio de palavras de amor e salvação,
e ações que incluíam corte
de cabelo, aferição de pressão, exame de glicemia,
atendimento psicológico e
palestras sobre saúde bucal.
O evangelismo infantil
também foi priorizado durante a ação. Ao todo, 139
crianças ouviram falar de
Cristo por meio de eventos
como Tarde Alegre e Kids
Games, que também alcançaram adolescentes. “Um
testemunho impactante foi
de uma moça, chamada Valéria. Ela chorou emocionada quando os missionários
falaram de Jesus para ela. A
família dela é de uma igreja

batista em Minas Gerais. Ela
também chorou quando lhe
foi entregue uma Bíblia; e
também agendamos estudos
bíblicos. O primeiro estudo
já foi feito e ela nos recebeu
com muito carinho”, relatou
a missionária Ana David.
Para ela, o evento teve grande importância, pois assim
foi possível que muitos bairros fossem alcançados, incluindo três que ainda não
tinham sido atingidos.
Ainda de acordo com Ana
David, o impacto foi resultado de uma parceria com o
Grupo de Apoio a Missões
e Evangelismo (GAME) e
a Prefeitura de Santana de
Parnaíba, além do comércio
da cidade de Barueri e da
própria cidade que recebeu
a ação. “Nosso campo foi
indicado pelo coordenador
de missões da Grande São
Paulo, Pr. Marcio Pureza”,
contou Ana que coordenou
o evento junto com seu esposo, Pr. Israel Vieira.
Com os frutos do trabalho,
a missionária, agora, conta
com as orações do povo
de Deus para que a Palavra
permaneça viva nas vidas
alcançadas, fazendo-as crescer na fé.
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Balanço Geral da Juventu
a
93 Assemb
Redação da JBB
Noite da Juventude
Juventude Batista
Brasileira realizou
no dia 24 de janeiro mais uma noite
especial de culto ao Senhor
na ocasião alusivo aos 45
anos da Organização tendo
como preletor o pastor João
Marcos, um ex-presidente
da JBB e atual Diretor Executivo da Junta de Missões
Mundiais, que abençoou a
vida dos que estiveram. Além
do pastor João, ministraram
o louvor e teatro grupos da
região local, participaram
também do culto a Junta de
Missões Nacionais e outros
representantes da denominação. Um dos momentos mais
marcantes foi o momento em

A

que o pastor Diego Bravim,
presidente da JBB, convidou
todos aqueles que fizeram
parte dessa bonita história de
45 anos como ex-executivos,
ex-presidentes e líderes estaduais, orou agradecendo
a Deus pela JBB que inicia
2013 com novos planos de
avanço do trabalho jovem
no Brasil, Despertar 2013
em Belém e os projetos já
existentes. A grande novidade será o lançamento de um
livro contendo ajuda para a
liderança de juventude das
igrejas locais.

Cristã, Pr. Diego Bravim, e a
Diretora Executiva Gilciane
Abreu, destacaram as atividades de 2011 até início de
2013 e os investimentos feitos
pelo Brasil nas lideranças locais e Estaduais, destacou-se o
crescimento do envolvimento
de jovens nos projetos missionários da JBB, e encontros
para líderes em todas as regiões do Brasil. O relatório de
atividades foi aprovado pela
câmara setorial e o relatório
financeiro pelo conselho fiscal que recomendou a CBB
o investimento no trabalho
jovem através da JBB.

Câmara Setorial
Nova Geração
No sábado, dia 26 de janeiNa última noite de Asro, foi apresentado o relatório de atividades da JBB aos sembleia da CBB, a diretora
congressistas presentes na executiva da JBB, Gilciane
Câmara setorial de Educação Abreu, levou a reflexão des-
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ude Batista Brasileira na
bleia da CBB

Fotos: Sélio Morais

tacando Jesus para vida do
crente e sua importância na
história e na vida da nova
geração. O vídeo de lançamento do Despertar 2013
foi apresentado aos congressistas. “Acreditamos que essa
foi uma das melhores assembleias para a Juventude,
onde recebemos o bastão e
a responsabilidade de sermos
igreja e denominação no presente. O ano denominacional também foi gratificante,
evoluímos nos últimos anos
sendo uma JBB presente em
todas as regiões do Brasil. E
ver a denominação amando e
respeitando sua Juventude foi
um reflexo do trabalho sério
que estamos desenvolvendo
prezando pelo treinamento
e capacitação do jovem, o
levando a ser referência de

Rio de Janeiro, 24

comunhão e integridade ao
Senhor por onde passar”, destacou o pastor Diego Bravim,
Presidente da JBB.
A Assembleia da CBB para
JBB foi um tempo de Crescimento e de percepção por
parte da denominação quanto ao que tange a nova geração, ou aqueles que vem
depois para receber o bastão
e a capa de trabalho em direção ao avanço do reino.
Compreender a nova geração
como coparticipante dos projetos de avanço do trabalho
batista no Brasil é importante
pelo contexto que vivemos
de sociedade. Onde vive um
tempo de avanços tecnológicos e mudanças socioculturais, pensar na Juventude
e envolvê-la é uma forma
interessante de continuidade

e respeito na história, mas de
avanço às novas descobertas
e uma teologia mais contextual. A JBB fica felizes e
destaca essa compreensão da
CBB, como positivo o investir
na nova geração levando as
igrejas a pensarem assim.
A JBB tem projetos relevantes que contribuem com
o trabalho batista no Brasil,
mas que precisa justamente
deste apoio e investimento.
Para os próximos meses a
JBB investirá na formação de
bases de treinamento para
líderes, e capacitação para
novos líderes, até mesmo
com um pólo central onde
ofereceremos graduação e
cursos rápidos de juventude.
Seremos especialistas na área
de juventude para abençoar
as igrejas.

de fevereiro de 20

Queridos Pastores
e respectivas Igre
jas,
Graça e Paz

13.

A JBB – Juventud
e Batista Brasileir
a está preparando
muito especial pa
um tempo
ra nova geração,
onde a juventude
será muito abenço
de sua Igreja
ada, vivendo um te
mpo de edificação
pacitada e orientad
e sendo caa a servir de uma
forma mais excele
falando do DESPE
nte. Estamos
RTAR 2013, o mai
or congresso de jo
do Brasil, que acon
vens batistas
tecerá de 17 a 20
de julho na cidade
no Estado do Pará
de Belém,
. O encontro acon
tecerá no moderno
Convenções da A
Centro de
mazônia, chamad
o Hangar. Na ocas
omo tema principa
ião teremos
l de nosso congre
sso CORAM DEO
atina que tem com
, expressão
o significado “na
presença de Deus”
e fato buscando sa
. Estaremos
ntidade como inst
ituição. Estarão ad
ervindo conosco
orando e
o ministério Vinea
rd, os pastores Té
AL), Russel Shed
rcio Ribeiro
d (SP), Henrique
Araujo (RJ), Alexa
P) e Washington
ndre Robles
Viana (ES). A prog
ramação possui m
mo Multiplex, Se
omentos
ssão de Diálogo,
Alta Frequência,
vistas e muito mai
sala de ens.
Nosso pedido a vo
cê, querido pastor
e igreja, é que in
a juventude envi
vista em
ando-os ao congre
sso DESPERTAR.
teza será um gran
Com toda
de investimento pa
ra sua igreja, pois
e não é o futuro e
a juvensim o presente. To
das as informaçõe
pedagem econôm
s sobre
ica e/ou redes ho
teleiras e valor de
ê encontra no hots
inscrição
ite do evento: ww
w.juventudebatista
pertar. Nosso escr
.com.br/
itório está a sua di
sposição para info
2157.5559 / cont
rmações:
ato@juventudebat
ista.com.br. Corra
rição de seus jove
, faça a
ns e forme uma ca
ravana de sua Igre
ja.
Em Cristo,
Pastor Diego Bra
vim
Presidente da JBB
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Convenção Batista do Pará realiza
a
sua 78 Assembleia Anual

Sara Dias
Jornalista

A

Convenção Batista do Pará, Cobapa, revelando sinais de um novo
tempo referente à obra
missionária batista no Pará,
realizou, no período de 1
a 4 de novembro de 2012,
a sua 78ª Assembleia Ordinária. O evento ocorreu
na Primeira Igreja Batista
em Tucuruí, na Coordenadoria Regional Tocantina,
seguindo o tema abordado pela Convenção Batista Brasileira – CBB: “Ser
como Cristo praticando a
Bíblia”. A Assembleia teve
como oradores o pastor Eli
Fernandes de Oliveira, da
Igreja Batista da Liberdade,
em São Paulo, e o pastor
Vitor Hugo Mendes de Sá,
da Primeira Igreja Batista
Homenagem aos lideres cobapa
do Pará, em Belém.
Foram quatro dias de
muita comunhão e alegria
no Senhor, caracterizando
uma grande festa espiritual
que contou com a presença
de centenas de inscritos
entre pastores, evangelistas, educadoras cristãs,
seminaristas e líderes das
organizações missionárias.
Nas celebrações à noite,
abertas ao público, o evento contou com a presença
de mais de mil pessoas por
culto que exaltaram a Deus
com louvores inspirativos
sob a liderança do casal de
ministros de música Oziam
e Kézia Saraiva. Por meio
de mensagens inspirativas,
os convencionais foram desafiados à prática da Bíblia
e a defender a Doutrina
Batista. Entre as apresentações, o coral da Mulher
Cristã em Ação da PIB em
Tucuruí elevou todos os
participantes à adoração Nova diretoria da cobapa 2012/2014
com hinos contemplativos.
comemorado neste ano. o apoio da Cobapa. É uma
Homenagens
Uma programação especial forma de reconhecimento
Na programação da 78ª está sendo preparada para dos batistas paraenses pelo
Assembleia foi destinado a próxima Assembleia da empenho, amor, comproum momento para home- Cobapa, em homenagem misso e integridade com
nagens aos líderes: Pr. José a esse grande líder cristão. que ele serviu ao Reino de
Carlos Lopes, Pr. Edilson
O pastor Sóstenes é um Deus em nosso Estado”,
de Holanda Braga e Drª dos pioneiros do trabalho enfatiza o pastor Ruy GonWaldelice Pinto de Souza, missionário no Pará. Suas çalves Ferreira.
por exemplos de dedica- contribuições para o Reino
ção e serviços prestados à de Deus e para o povo baA Convenção paraense
causa de Cristo em nossa tista são de grande relevântem nova diretoria
denominação. A Igreja Ba- cia. Entre as muitas funções
Durante a Assembleia
tista Equatorial em Belém em que trabalhou estão a foi eleita a nova diretoria
também foi homenageada de pastor presidente da PIB da Cobapa para o biênio
pelo seu Jubileu de Ouro, de Santarém por mais de 20 2013-2014, ficando assim
comemorado no dia 22 de anos e a de primeiro secre- constituída: Presidente: Pr.
setembro de 2012, e foi tário geral da Cobapa (hoje Vitor Hugo Mendes de Sá
representada pelo pastor esse cargo é o de Diretor (PIB do Pará); 1º Vice-preAntônio Carlos Soares. Na Executivo). “A comemora- sidente: Pr. José Francinel
ocasião foi anunciado o ção do centenário é uma dos Santos Silva (PIB de
centenário do pastor Sós- iniciativa da família do pas- Castanhal); 2º Vice- presitenes Pereira de Barros, tor Sóstenes de Barros com dente: Pr. Raimundo An-

selmo Lobato (Igreja Batista
Monte Sinal – Ubintuba);
1ª Secretária: Profª Jane de
Barros Braga da Silva; 2ª
Secretária: Profª Keila Ciane e 3º Secretário: Alexandre Maués (PIB do Pará).
As Organizações Convencionais também elegeram seus novos líderes: Presidente da União
Feminina Missionária do
Pará (UFMB-PA): Profª Osmélia de Melo Rêgo (PIB
Centenário Ananindeua);
Presidente da União Missionária de Homens Batistas do Pará (UMHB-PA):
Adão Júlio da Silva (PIB Parauapebas); Presidente da
Juventude Batista do Pará
(JUBAPA): Dr. Edilson de
Holanda Braga Júnior (PIB

Tucuruí). Para presidente
da Ordem dos Pastores
Batistas do Pará (OPBB-PA)
foi reeleito o Pr. Ruy de
Nazaré Barata Machado,
da Igreja Batista do Tapanã, e como presidente da
Associação dos Diáconos
Batistas (UDB-PA) foi reeleita a Dza. Rita Diniz
Andrade (PIB Pará).
O Pr. José Carlos Lopes,
que há quatro anos esteve
atuando no estado como
presidente da Cobapa, diz
que foi um grande desafio
gerir a instituição, mas
que contou com o apoio
do Conselho de Planejamento e Coordenação, e
do diretor executivo da
instituição, o Pr. Ruy Gonçalves Ferreira. “Entre os
muitos resultados obtidos,
podemos destacar: a implantação de uma nova
estrutura para a Convenção
paraense que agora funciona com 10 coordenadorias
regionais, antes Associações; a implantação de
Institutos Bíblicos Batistas
em cada coordenadoria
com curso de dois anos, a
fim de capacitar obreiros
da região, e ainda a revitalização do Acampamento
Paraíso Batista com uma
área de 255x655m que estava em desuso e à venda
por pouco mais de 200mil
reais e atualmente vale cerca de três milhões, sendo
muito usado pelos batistas
e outras denominações
evangélicas”, ressalta o Pr.
Carlos.
Ainda segundo ele, outra
melhoria implantada foi
a criação do Encontro de
Pastores e Líderes da Cobapa, que no período de
6 a 8 de setembro desse
ano, em Castanhal, será
realizada a sua 5ª edição.
“Na ocasião teremos como
preletor o Pr. Israel Belo de
Azevedo. Este evento foi
idealizado com o objetivo
de gerar crescimento e
unidade denominacional”,
explica.
Para o Diretor Executivo
da Cobapa, Pr. Ruy Gonçalves Ferreira, os resultados de todo o trabalho
convencional são frutos
da nova configuração da
Convenção paraense que
integra Conselho Gestor,
Equipe Executiva, Equipes
Regionais, Organizações
Executivas e Auxiliares.
“Toda a obra tem sido realizada, buscando integração e sincronia nas ações
estratégicas, com foco no
slogan da Convenção paraense ‘Mais de Cristo no
Pará’”, ressalta.
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Crescimento de famílias e da obra
missionária na Europa
Pr. Joed Venturini
Missionário da JMM em
Lisboa

É

com muita alegria
que sempre agradecemos nossos parceiros de Missões que
sustentam a obra por meio
de suas orações e ofertas
financeiras. Nosso trabalho
de orientação pastoral dos
missionários do Leste Europeu nos trouxe muitas alegrias em 2012. Salientamos
o crescimento de algumas
famílias missionárias: na
Albânia, Pr. Hugo e Talvânia
Bertolot ganharam o pequeno Amós; e nossos obreiros
na Ucrânia, Pr. Lyubomyr
Matveyev e Nataliya Pyrih,
receberam de Deus o pequeno Natan. Louvamos a Deus
pelos bebês e continuamos
pedindo que orem por esses pequeninos durante o
rigoroso inverno do Leste
Europeu com temperaturas
bem abaixo de zero.
O trabalho de nossos missionários da terra Enea e

Willy Rangel
Redação de Missões
Mundiais

À

Gerta na Albânia, tem sido
muito abençoado. Há uma
ênfase na atividade social,
pois se trata de uma região
da cidade bem próxima de
um bairro de ciganos, mas
não se tem deixado de dar
uma ênfase evangelística de
modo a que o povo ouça a
Palavra de Deus e encontre
Jesus.
Na Letônia, Pr. Hans e
Elaine Behrsin também esperam um novo nascimento, de uma menina, para
abril ou maio deste ano.
Vamos orar por mais este
bebê em nossas famílias
missionárias. O trabalho
desenvolvido pelo casal
missionário em Riga visa o
renascimento de uma igreja
que já foi a maior igreja
batista do país. O desafio é
enorme, com muitas limitações, mas nossas orações
certamente ajudarão. O casal tem visto o crescimento
da igreja. No último Natal,
estiveram reunidas 180 pessoas, o que é uma bênção.
O trabalho de estudos nos

lares tem crescido e trazido
muitas alegrias, bem como
sua atividade no Seminário
de Formação Pastoral.
Na Ucrânia, temos a alegria de ver a convenção batista avançando no envolvimento missionário. Os
batistas são fortes na Ucrânia, e esse povo pode ser
uma bênção em Missões. Em
geral, os ucranianos têm facilidade para aprender outras
línguas e são mais facilmente recebidos por países do
Leste Europeu do que os russos. Isso faz deles um povo
essencial para o avanço da
obra de Missões na região.
Ore pela expansão dessa visão missionária. Temos orado por uma parceria com a
convenção batista ucraniana
para o crescimento da obra
em toda a região.
Louvamos a Deus por nosso trabalho em Portugal,
onde pudemos batizar 11
pessoas no dia 23 de dezembro, o que é uma grande
bênção no contexto europeu. Rogamos que orem por

Pr. Joed Venturini

esses novos crentes que já de capacitação espiritual.
estão sendo envolvidos na Que o Senhor renove nossas
ministração em suas áreas forças para este novo ano.

A importância da oração
para a obra missionária

s vésperas do Dia
de Oração por Missões Mundiais, em
6 de março, a JMM
conta com você para interceder por nossos missionários,
que estão testemunhando
o Evangelho de Cristo em
72 países. Isso só é possível
porque você ofertou, adotou
e orou para que a mensagem
da salvação chegasse até os
confins da terra. Você que
dobra seus joelhos em intercessão ao Senhor e clama

pelos povos não alcançados
também é um missionário.
“Nós encontramos na Bíblia centenas de orações:
oração de Moisés, Abraão,
Isaque, Jacó, dos apóstolos,
de homens e mulheres comuns, e inclusive muitos
momentos de oração do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso
mostra como é importante
orar”, diz o Pr. Lauro Mandira, coordenador de Missões
Mundiais para a Europa. “A
oração nos leva à presença
do Pai e, por meio dela, Ele
move o mundo e aqueles
que nele habitam. A igreja
é avivada com a oração de

seus fiéis. Precisamos orar
sem cessar”, acrescenta o Pr.
Lauro, que serviu como missionário no campo na África
do Sul por seis anos.
Portanto, você que ora pela
obra missionária envolva
também sua igreja na campanha 40 dias de oração por
Missões Mundiais, que começa justamente no dia 6 de
março. Organize uma programação especial, planeje
plantões de intercessão para
que, durante 24 horas, nossos missionários sejam cobertos pelas orações dos crentes
brasileiros e pelo menos um
membro da sua igreja esteja

orando pela evangelização
dos povos não alcançados.
O livro da campanha estará
disponível em www.jmm.org.
br/campanha2013 .
A JMM também tem criado materiais que ajudam
você e sua igreja a orarem
durante o ano inteiro por
Missões Mundiais. Além do
tradicional Diário de Oração, publicado juntamente
com A Colheita, a revista
de conexão missionária, a
JMM criou a série de livretos
10 Dias de Compromisso,
pequenos guias devocionais
com motivos específicos de
oração. A primeira edição

teve África como tema. O
Programa Radical foi abordado no segundo livreto, e o
Programa Esportivo Missionário (PEM) é tema da última
edição. Os livretos também
estão disponíveis em www.
jmm.org.br .
Não faltam motivos para
você orar ainda mais por
Missões Mundiais. Portanto,
ore pelos missionários e pelo
ministério que exercem nos
campos. Agradeça a Deus
pelas bênçãos que tem derramado na sua vida e na de
nossos obreiros. Testemunhe
você às nações através da
oração.
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Grandes coisas o Senhor tem feito
na PIB em Vilar Novo

sob a liderança da missioAlcely Valério de Oliveira
Pastor da PIB em Vilar Novo nária Lucia Helena, coordenadora de Evangelismo e
om o tema “Gran- Missões da Associação Bades coisas o Senhor tista Belforroxense. Os mentem feito por nós”, sageiros presentes foram os
iniciamos as come- pastores: Jorge Belídio Loumorações dos 33 anos de zada e Isaías Lopes Pinheiro,
fundação da Primeira Igreja participações musicais, Coral
Batista em Vilar Novo, situ- do Jubileu da Assoc. Batista
ada no município de Belford Belforroxense e o grupo CoRoxo, RJ. Pela manhã do dia munhão da IBC de Belford
5 de janeiro, foi realizado Roxo. Tivemos vidas renouma caminhada evangelís- vando seus compromissos
tica, convidando a comuni- com a obra do Senhor e vidas
dade para as celebrações na sendo resgatadas das trevas,
noites de 5 e 6, com alguns finalizando com uma grande
missionário das igrejas locais comunhão social com todos

C

presentes e um bolo de 33
anos da PIBVN.
Como o Salmo 126 teve um
grande significado para o povo
de Israel, aproximadamente
setenta anos longe da sua terra
natal, vivendo como escravos
na Babilônia, assim cumpriu-se a profecia de Jeremias “Porque assim diz o Senhor: Certamente que passados setenta
anos em Babilônia. Eu vos
visitarei e cumprirei sobre vós
a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar”
(Jer. 29.10), narrada em forma
poética neste salmo. O versículo cinco diz: “Os que com

lágrimas semeiam, com júbilo
ceifarão”. Os esforços dos
retornados para se estabelecerem em sua terra novamente,
empreenderia grande trabalho
e esforço, mas em meio a grandes dificuldades acabarão por
produzir resultados positivos.
Este mesmo princípio tem sido
aplicado nesta Igreja. Durante
seus 33 anos, enfrentamos:
lutas, desafios, choros, tristezas… temos experimentado
muitas alegrias e vitórias como
esta, de chegar até aqui.
Estes dois dias 5 e 6 de
janeiro, de celebrações em
agradecimento a Deus, todos

os nossos visitantes testemunharam as “Grandes coisas
que o Senhor tem feito por
nós”. Por isso estamos também felizes em compartilhas
com nossos amados irmãos.
Ressaltamos também os 14
anos de Ministério do Pastor
Alcely Valério de Oliveira,
completados no dia 13 de
dezembro de 2012, comemorados com muita alegria
pela Igreja em gratidão a
Deus, não só por ele, mas
pela família que o Senhor o
deu. A Deus toda a Honra e
a Glória hoje e eternamente,
Amém.

Batistas paulistas socorrem o Piauí
Manoel de Jesus The
Pastor colaborador de OJB

A

Igreja Batista Nações Unidas, em
São Paulo, nasceu
sob a bandeira do
servir. Tendo ao seu lado,
uma equipe voluntariosa,
pastor Luiz Sayão, tem visto
seu sonho cumprir-se, pois
a IBNU está presente, na
China, no Paraguai, em São
Paulo (na Cristolândia), e,
também, nos longínquos
sertões do Brasil.
No mês de agosto de 2012,
um entusiasmado grupo de
17 irmãos da IBNU, esteve, de 14 a 19 de agosto,
realizando uma campanha
de apoio aos habitantes de
Cocal, no Piauí. Cocal tem
26.000 habitantes. Na região predomina a caatinga, o
que nos concede uma visão
das dificuldades. Em baixo,
no subsolo de Cocal, está o
maior aquífero do mundo,
todavia, razões egoístas, por
parte de nossos governantes, impedem que a solução
para a miséria, aflore e se
transforme em abundância.
No Brasil, o pior solo, é o
coração dos políticos, e é a
razão por que a miséria en-

contra condições favoráveis
de implantar-se.
Em 2009, a barragem estourou, e destruiu 500 casas.
Assim é o Brasil sofredor.
Ora água de menos, ora água
demais. Até hoje, as consequências desse desastre
está presente. Nesses cinco
dias de presença em Cocal,
cinco médicos, um dentista,

e um grupo de 11 irmãos no
apoio, realizaram 907 atendimentos, distribuíram 550
cestas básicas, e 550 kits dentários. Grupos de irmãos das
igrejas batistas de Teresina,
atuando como cabeleireiros,
conselheiros, e evangelistas,
também se fizeram presentes.
Irmã Hosana, missionária
no local, alegrou-se em ver

a alegria de mais de 1.000
crianças que compareceram,
e serem abençoadas com a
mensagem do Evangelho.
As centenas de famílias que
compareceram receberam
orientação sobre a prevenção
de moléstias, auto cuidado,
e uso adequado de medicações. Foi impossível às autoridades locais passar desper-

cebidos aqueles abençoados
dias que a cidade viveu.
O coração dos irmãos da
IBNU voltou cheio de admiração por aquele povo humilde e sofredor. Para o ano de
2013, há uma expectativa de
ação mais abençoada e muito mais abrangente. Irmão
leitor, oremos pela próxima
ação da IBNU em Cocal.
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Jubileu de Esmeralda do
Pr. Salvador Soler

Wanda Messia Ferreira Silva
IB Nova Aliança Vila
Guilermina

O

dia 20 de outubro
de 2012 foi uma
data muito especial para os irmãos
e membros da Igreja Batista
Nova Aliança, em Vila Guilhermina, pois comemoramos
40 anos de Ministério Pastoral
do Dr. Pr. Salvador Martines
Soler. Nesta ocasião estavam
presentes mais de 40 pastores
e mais de 120 pessoas em um
lindo sábado de manhã. O
orador da comemoração foi o
pastor Marcos A. Peres.
“Bem aventurado o homem
que suporta, com perseverança, a provação; porque,
depois de ter sido aprovado,
receberá a coroa da vida, a
qual o Senhor prometeu aos
que o amam”. A Subsecção
da ordem dos pastores da
ABAMSUL (Associação Batista Missionária Suleste), por
intermédio de seu presidente
pastor Adilson de Souza Brandão, homenageou o pastor
Salvador Soler, reconhecendo sua contribuição para a
divulgação do evangelho e
sua trajetória de integridade
e fidelidade aos princípios
bíblicos durante os 40 anos
de seu ministério.

“Não me escolhestes vós a
mim, mas eu vos escolhi a vós,
e vos nomeei, para que vedes
e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça” (João 15.16a). A
Igreja Batista Nova Aliança,
prestou homenagem ao casal:
Pr. Salvador M. Soler e sua esposa Profª Lydia Korps M. Soler, por ocasião da celebração
de seu jubileu de Esmeralda,
40 anos de ministério pastoral.
“Soli Deo Glória”.
Pastor João Martins Ferreira,
Presidente; e Pr. Juracy Ribeiro de Souza, Diretor Executivo da Ordem dos Pastores
Batistas do Brasil – Secção do
Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições, concedeu
“Certificado de Honra ao Mérito” ao pastor Salvador Martines Soler congratulando-se
com seu sócio nº 0532 pela
passagem de seus 40 anos
de Ministério Pastoral, com
relevantes serviços prestados
ao Ministério Batista.
No dia 28 de outubro houve continuidade da comemoração pela Igreja e visitantes
sendo que o orador da manhã
foi o Dr. Marcos A. Soler e da
noite o Pr. Dr. Irland Pereira
de Azevedo.
Não é por acaso que o pastor Soler recebeu tantas homenagens. Quem tem o privilégio de conhecer este servo

do Senhor, sabe que o pastor
Salvador Soler é um pastor
que pastoreia seu rebanho de
uma forma especial, sempre
baseando-se na doutrina dos
apóstolos, sendo gentil e firme em suas decisões.
Este homem de Deus é atencioso, carinhoso e paciente
com as nossas crianças. Amigo, ouvinte, cheio de sabedoria com os nossos jovens
e adolescentes. Conselheiro,
alegre, simpático e amável
com os adultos. Realmente o
pastor Salvador Martines Soler
é um pastor que vive o que
prega. Por fim, o pastor Soler
é um anjo que o Senhor nos
enviou para cuidar do povo
de Deus aqui na Terra.

Palavra de Deus podem ir
longe, como os Gamistas
Valentes do Litoral Paulista,
que pelo poder do espírito
irão Testemunhar às Nações,
na nossa Jerusalém, na nossa
Judéia, na nossa Samaria e
até os confins da terra.
Dia 23 de janeiro de
2013... Neste dia os homens
batistas de todo o Brasil louvavam e agradeciam a Deus
pelo 35º ano de existência
da UMHBB. Neste mesmo
dia, em São Vicente, a primeira cidade do Brasil, a célula Mater da Nacionalidade, na Igreja Batista de Vila
Nova Mariana, que faz parte
da AIBALP – Associação das

Igrejas Batistas do Litoral
Paulista, levantou um grupo
de 19 jovens valorosos e
valentes após treinamento
de capacitação e orientação
da UMHBALP – União Missionária de Homens Batistas
da Associação do Litoral
Paulista, sendo assim organizado o GAM (Grupo de
Ação Missionária) “Joel Furtado”, o 1º GAM do Litoral
Paulista.
Na posse da Diretoria e
organização ouvimos a palavra do pastor André Gomes,
por sinal vice–presidente
do GAM, de que a cada dia
precisamos ser mais valentes
para vivermos em santidade
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Pr.Salvador Soler

Pr. Irland Pereira de Azevedo e Pr.Salvador Soler

O 1 GAM do Litoral Paulista já
existe para honra e glória de Deus
o

Dr. Reynaldo Corrales Filho
Presidente UMHBALP, São
Paulo

A

juventude é uma
fase de vigor físico,
mental e por que
não dizer também
espiritual, geralmente é na
juventude que ocorre o chamado para missões, ministério pastoral, louvor entre
outros. É claro, sabemos que
Deus não chama somente os
jovens, o chamado não tem
idade. Em I João 2.14 fala
que o jovem é forte e tem
vigor, ânimo. Quando ele
se envolve de corpo, alma
e espírito, orientados pela

com Deus, pois as tentações
batem às nossas portas nos
convidando para pecar, e
cabe a cada um de nós as
rejeitarmos, e buscarmos a
santidade na leitura bíblica
e na oração e na comunhão
com os irmãos. Precisamos
ser Gamistas Valentes para
anunciar o Reino de Deus às
outras pessoas, pois pregar o
evangelho exige sacrifícios e
temos que superar cada um
deles. Os Gamistas sabem
que na obra do Senhor fazendo as boas obras para o
próximo, o evangelho que
pregamos deve ser acompanhado de ações e não
somente de palavras.

Estavam presentes 81
irmãos representando as
SMHBs (Sociedades Missionárias de Homens Batistas) das seguintes igrejas
co-irmãs: PIB de Santos, PIB
Itapema – Guarujá, PIB Samambaia, IB Jardim Melvi,
IB Cidade Ocian, IB Getsêmani, IB Parque das Bandeiras, IB Parque Bitaru e IB
Central de São Vicente. O
pastor Gilberto Correa, da
IB Jardim Melvi, nos trouxe
a mensagem bíblica e a mensagem musical ficou a cargo
dos Embaixadores do Rei
da IB Jardim Melvi. A Deus
toda a honra e glória e nossa
gratidão.
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E

sta é uma verdade da
Palavra. O amor pelo
outro nos leva orar por
ele. Quanto mais amamos as pessoas mais nos interessamos em ajudá-las. Jesus
já orava por nós (João 17).
Paulo orava em todo o tempo
pela Igreja e pela sociedade.
O velho apóstolo nos ensina a
orar pelas autoridades (I Tim.
2.1-4). Orar é falar com Deus
sobre nós mesmos e os outros.
A oração é um substantivo do
amor genuíno que tudo sofre,
tudo crê, tudo espera e tudo
suporta (I Cor. 13.4-8). Orar
é um verbo em movimento
debaixo da soberania do Senhor. “Orai sem cessar” é uma
ordem que deve ser obedecida
todos os dias (I Tes. 5.17).
A oração é uma demonstração de amor genuíno que
nos torna sensíveis às nossas
necessidades e as do próximo. O amor não é platônico (apenas na mente), mas
se desenvolve no coração,
transformando-se em atitudes e atos em relação aos
que necessitam das nossas
intercessões. Deus conhece

N

o final deste mês de
janeiro todo o país
foi surpreendido
pelo fatal incêndio
na boate Kiss na cidade de
Santa Maria (RS). A primeira
contagem das vítimas totalizava 231 pessoas mortas e 106
feridas (outras morreram nos
dias seguintes internadas nos
hospitais da região). Os jornais
contaram este acidente como
o segundo pior incêndio do
país. O primeiro ocorreu em
1961 no Gran Circo Americano na cidade de Niterói (RJ)
que deixou o saldo de 503
mortos.
Passados alguns dias da tragédia o que se tem descoberto
é que uma série de erros e
imprudências potencializou
e provocou a tragédia. São
apontados, além dos donos da
boate, o Corpo de Bombeiros,
a Prefeitura, etc. Órgãos estes
que deveriam ter fiscalizado e
fechado a boate por conta do
alvará já vencido.
Uma emissora de televisão
reconstruiu o layout da boate
em uma maquete de tamanho original e demonstrou
inúmeras irregularidades na
distribuição do espaço, existência de degraus e barreiras

ponto de vista

Quem ama mais, ora mais
a oração dos sinceros, dos
que amam verdadeiramente.
O amor se importa com as
pessoas, seus problemas,
suas lutas e dificuldades. Isto
significa que interceder pelo
outro se torna uma responsabilidade muito grande.
Jesus tinha prazer na oração.
Esta ocupava um lugar muito
especial em Seu ministério.
“De madrugada, ainda bem
escuro, Jesus levantou-se, saiu
e foi a um lugar deserto; e ali
começou a orar” (Mar. 1.35).
O texto de Lucas diz: “Mas
Ele se retirava para lugares desertos, e ali orava” (Luc. 5.16).
No Getsêmani, o Mestre intercedeu para que os discípulos
não entrassem em tentação
(Mat. 26.41). Havia no Senhor
Jesus um peso de oração por
aqueles que continuariam o
Seu ministério. A História do
cristianismo está repleta de
pessoas que oravam intensamente porque amavam fortemente. Os grandes avivamentos surgiram com a oração e a
meditação na Palavra. Quem
ama deseja ver mudanças em
sua realidade e se compromete

com as mazelas do próximo.
Na intercessão nós revelamos
o nosso amor ao Senhor porque ela denota intimidade. Há
um cântico que diz “a melhor
oração é amar”. O amor não
cobra, mas dá. Não barganha,
mas se oferece desinteressadamente. Não busca os seus
interesses, mas os interesses
do Reino de Deus (Mat. 6.33).
O Diabo odeia a oração
porque o seu reino é de ódio
e sabe o quanto a oração é nociva ao seu domínio. A oração
sincera brota no solo do amor
genuíno. A pessoa que odeia
não tem prazer na vida de
intercessão. A pessoa fria não
se interessa pelo ministério
de oração. A vida de oração
deve ser deleitosa. O mesmo
amor que nos leva a orar, é o
amor que confronta, corrige,
encoraja, abençoa, fortalece
e se coloca ao lado do outro
para ser suporte no dia a dia.
Orar é mudar o status quo.
O ódio adoece, mas o amor
cura. Oramos para ver pessoas
nascidas de novo, bem como
curadas, vivendo em amor na
sua família e na comunidade

dos salvos. Oramos para que
os salvos pela obra de Cristo
sejam santificados pelo Espírito Santo. Que seus corações
sejam aquecidos pela manifestação do Espírito da Verdade.
Sim, quem ama ora mais
porque a solução está no Senhor. Ele é amor (I João 4.8).
Ele se agrada ao ver um coração quebrantado e contrito
(Sal. 51.17), pronto para se colocar na brecha, intercedendo
pelas pessoas as quais ama (Is.
49.15). Os homens e mulheres
de Deus na Bíblia oravam de
forma intensa e perseverante.
Toda a oração sincera pressupõe amor íntegro, leal. A
intercessão é uma declaração
de amor pelos que sofrem.
Quando confessamos os nossos pecados na vida de oração
nos identificamos com o outro nos seus delitos, nas suas
fraquezas. Ao perdoarmos
os que nos ofendem, agimos
com obediência ao Pai que
nos perdoou em Cristo Jesus.
Quando louvamos a Deus, nós
o fazemos porque amamos as
pessoas criadas à Sua imagem
e semelhança. Ao agradecer-

mos a Deus, reconhecemos
o Seu favor para com o nosso
próximo. O conteúdo da oração em favor do outro deve ser
caracterizado pelo amor, pela
humildade, pela solidariedade
e pela diaconia perseverantes.
Orar significa amar e servir como viveu e ensinou o
Mestre. O amor a Deus e ao
próximo como a nós mesmos
são fatores preponderantes na
vida de intercessão. O segredo da oração bem sucedida,
que Deus responde, está em
nossa comunhão com o Ele e
o próximo, e a conformação
com a Sua vontade. Amar significa orar mais e melhor. O
verdadeiro amor nos inclina a
ter uma vida de prontidão pelo
outro. Jesus nos ensina: “Amai
os vossos inimigos e orai pelos
que vos perseguem; para que
vos torneis filhos do vosso Pai
que está no céu; porque Ele faz
nascer o sol sobre maus e bons
e faz chover sobre justos e injustos” (Mat. 5.44,45). Que o
Pai nos ajude na compreensão
de que a oração é imperativa
e uma demonstração visível de
uma vida de fé.

que acabaram por dificultar o
fluxo na fuga das pessoas que
ali dentro estavam.
Em nosso país já é comum
que órgãos governamentais
não cumpram o seu papel em
dar à população a necessária
segurança deixando de realizar a necessária fiscalização
proativa em estabelecimentos
de elevado movimento de
pessoas.
Bom, mas tudo isso você
já deve ter lido na imprensa.
O que desejo levantar com
esta reflexão é que vivemos
aqui em nosso País buscando
solucionar dilemas nacionais
depois de tragédias como esta
e muitas vezes o tratamento
é só paliativo. Veja que em
todo mês de janeiro, época das
chuvas, as enchentes ceifam
vidas, causam prejuízos materiais nas mesmas regiões ou
regiões próximas. A imprensa noticia, são mobilizadas
campanhas para enviar ajuda
(que nem sempre chegam às
populações atingidas), aí vem
outra crise que vira notícia,
vem o Carnaval e tudo cai no
esquecimento.
Isso tudo sem mencionar a
corrupção e impunidade que
assola escancarada o país e a

população em geral ainda dá
voto de confiança e avalia positivamente governantes que
podem estar por trás destes
desmandos com o dinheiro público que pagamos por
meio de impostos escorchantes de um sistema tributário
vergonhoso que não gera efetivos benefícios para a população em adequada segurança,
transporte, saúde, educação,
levando-nos a pagar novamente em busca de serviços de
qualidade (pedágios, planos
de saúde, segurança particular,
etc, de onde novamente são
cobrados impostos). Como
menciona famoso âncora jornalístico “É uma vergonha …”.
E o que temos a ver com
isso? Muito, pois, sendo portadores não somente da mensagem do Evangelho, mas de
valores éticos cristãos deveríamos desenvolver ações concretas para que nossa Nação
fosse exemplar. Penso que
nossa ênfase salvacionista e escatológica acaba produzindo
um evangelho estratosférico
preocupado com as ruas de
ouro dos céus sem se ocupar
com os dilemas que vivemos
aqui na Terra. Preparamos os
crentes para a eternidade, mas

será que os estamos preparando para ser sal da Terra e luz
do mundo? Como menciona o
colega Israel Belo de Azevedo,
em seu livro “Celebração do
indivíduo – a formação do
pensamento batista brasileiro”, somos omissos quanto à
ética política. Vou mais longe
perguntando se não estaríamos
sendo omissos quanto à vida,
ao povo, à Nação.
Já virou tabu a nossa omissão quando se trata de manifestação à Nação sobre algum
assunto. Finalmente a Convenção aprovou um documento
sobre a homossexualidade,
muito depois das principais
denominações históricas.
Até quando vamos ficar calados diante das crises de nossa
Nação, até quando vamos
focalizar somente que Jesus
Cristo salva, sem irmos às consequências vivenciais de uma
vida salva? Até quando muitas
de nossas igrejas serão apenas
guetos de final de semana? Até
quando viveremos apenas na
expectativa paradoxal desejando por um lado que Cristo
venha logo, mas que demore
um pouquinho mais para experimentarmos as benesses
deste mundo?

Parece-me que estamos
embebidos de equivocada
teologia de que esta vida
não nos interessa mais, só a
eternidade. Mas Jesus veio
para nos dar vida abundante
(João 10.10). Além disso, sem
contar com as partes históricas do Novo Testamento e
o Apocalipse, quase a totalidade das demais páginas demonstram nosso papel nesta
vida presente.
Na época da mobilização
contra o PL 122 tentei envolver alguns de nossos líderes,
mas não obtive sucesso. Tivemos de nos valer de uma
organização educacional
evangélica que tem assumido
seu papel influenciador em
Brasília.
Precisamos continuar evangelizando, fazendo missões,
mas não podemos parar apenas no plano da salvação.
Paulo nunca deixou de anunciar toda vontade de Deus
(Atos 20.27).
Assim, como batistas, precisamos de completa revisão
de nosso papel no mundo e
diante das autoridades deste
país. Precisamos de completa
revisão de nossa cosmovisão
da vida presente.
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Walmir Vieira
Diretor do Colégio Batista
Shepard (RJ) e do CLIC
(Centro de Liderança
Criativa)
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Teologia na Idade
Média era considerada como a “rainha das ciências”.
Contudo, o iluminismo, o
racionalismo, o positivismo,
entre outros movimentos
pós renascentistas, de instigamento do pensar, surgidos ao
longo da história, retiraram-lhe o cetro. Um mundo de
cosmovisão teocêntrica deu
lugar a uma cosmovisão antropocêntrica. O homem e a
razão passam a ser a perspectiva dominante e não mais o
pensamento eclesiástico.
O positivismo de Augusto
Comte colocou a Teologia
num estágio mais primitivo
do conhecimento humano,
sendo superado pelo conhecimento racional.
Até mesmo na Europa, com
forte tradição teológica, a
presença da Teologia nas
universidades, nos moldes
de um arranjo eclesiástico-histórico, já não pode se
justificar somente por isso e a
sua posição entre as ciências
se fragilizou. Ela precisou
buscar outras razões para se
manter na universidade, que
o simples fato de sua presença secular.
Manfred Zeuch, teólogo
luterano afirma que “teólogos
europeus e americanos como
J. Werbick, W. Panemberg,
O Bayer, G. Sigwalt, G. Braaten estão convencidos de
que a teologia estará cada
vez mais fragilizada, se a sua
existência na universidade
moderna não puder ser justificada de outra forma do que
pelo simples fato consumado, e não pela sua própria
relação intrínseca com as
outras áreas do saber humano, ou pela sua contribuição
à existência universitária e
social.” (ZEUCH, Manfred.
A Teologia entre as outras
ciências. Palestra proferida
em 16 de dezembro de 2004,
Simpósio da ASTE, Brasília.
Texto avulso).
Que argumentos tinham
pensadores dos Séculos XIX
e XX para desprezar a Teologia? São os mesmos que
levaram à resistência do Es-

tado brasileiro e seus “intelectuais” por tantos anos, ao
reconhecimento do curso de
Teologia.
Um dos argumentos mais
contundentes é o relacionado
a questão do uso da “autoridade” na Teologia. Ela estaria
submetida a um documento sagrado (Bíblia) e a uma
orientação eclesiológica.
Manfred Zeuch citou quatro razões que levam alguns
cientistas a desconfiarem da
Teologia e a não quererem
dar a ela o status de ciência.
Faltaria à Teologia atender
aos critérios de cientificidade, pelas seguintes razões:
a) por ser uma disciplina que
não está livre de ser fortemente influenciada pela igreja ou igrejas e pela confessionalidade (se é que alguma
ciência, de alguma maneira,
não seja influenciada por
interesses alheios à ciência);
b) por não corresponder ao
critério de recepção e reflexão crítica, pois estaria
partindo de pressupostos
dados, previamente aceitos;
c) por pecar contra o princípio da acessibilidade geral,
ao requerer o pressuposto da
fé; e, d) por carecer de uma
relação com a realidade ou
com as condições do pró-

prio pensar, pelo menos nos
padrões estabelecidos pelos
tradicionais métodos científicos. Desta última crítica
escapariam “as disciplinas
mais históricas, inclusive do
Antigo e Novo Testamentos,
pois os Testamentos, bem
como as atitudes das igrejas,
são dados existentes independentes do pesquisador”.
(ZEUCH, Manfred, op cit,
página 5).
Zeuch, citando Erick Würt,
acrescenta outros fatores que,
na visão de alguns críticos,
faltariam à Teologia para ser
ciência: a teologia não pode
provar que seu objeto – Deus
– existe; ela não trabalha
com métodos científicos;
o conhecimento teológico
é explicado por fatores extracientíficos, como a fé e a
igreja; as áreas que possuem
alguma cientificidade podem
ser absorvidas por outras
áreas universitárias (história,
sociologia, filologia...). (ZEUCH, Manfred. Idem, p. 6).
Caberá à Teologia mostrar
sua relevância e a importância de seu papel entre
as ciências. Sua chegada ao
terceiro grau oficializado,
gozando dos mesmos privilégios que as outras ciências,
desperta reações negativas

especialmente dos mais radicais ou dos que tenham
um conceito de ciência mais
estreito.
Certamente a resistência
quanto a considerar a Teologia como ciência está na
concepção que este ou aquele pensador tem da palavra e
do conceito de ciência ou a
uma compreensão limitada
das múltiplas áreas do conhecimento.
O que temos é “ciências” e
não “ciência”. Ciência como
um conceito único, como
uma série de critérios e de
procedimentos em que todos os saberes devem se enquadrar não existe mais. Os
rigores do cientificismo e os
ditames do positivismo foram
desbancados pela constatação da falta de plena objetividade e neutralidade em
qualquer campo de conhecimento e pelo alargamento
do conceito de ciência que
contempla outras formas e
círculos de saberes. Temos
conhecimentos organizados
em variadas áreas. Temos
campos de conhecimento
com métodos de estudos e
linguagens conceituais específicos.
A Teologia deve reconquistar seu lugar de honra
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entre o conjunto das ciências tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e
apropriar-se dele no Brasil,
principalmente agora com
a abertura proposta pelo
MEC. Não deve temer a boa
ciência, mas aliar-se a ela,
como disse Emerson alhures:
“A religião que teme a ciência insulta a Deus e comete
suicídio”. Afirma Worthing
ainda que “não somente a
Teologia não deveria temer
as outras ciências, como
deveria tentar reuni-las, e
os frutos de suas pesquisas,
baseada no seu status único
e unificador de ser a ciência
do próprio Deus, que está
por detrás de seus respectivos objetos de investigação
[estes objetos são a matéria
e a vida]. É precisamente por
causa deste reconhecimento
que a Teologia pode justificadamente compreender a si
mesma não somente como
uma ciência, mas como a
“rainha das ciências”. (Citado
por ZEUCH, op cit, p. 19).
Portanto, a Teologia atente perfeitamente aos novos
critérios defendidos pela comunidade científica para
estar entre as ciências reconhecidas, como veremos no
próximo artigo.
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Todos os anos, na primeira quarta-feira de março, a JMM mobiliza os
cristãos a participarem do Dia de Oração por Missões Mundiais.
Planeje escalas e plantões de oração, para que durante as 24 horas do dia
6 de março, ao menos um membro de sua igreja ore pela evangelização
dos povos. Um dia tem 24 horas: são 1.440 minutos. Se houver 144
orações de 10 minutos, o Brasil cobrirá nossos mais de 750 missionários
com orações por um dia inteiro.

Escolha
a melhor forma de participação: culto
especial, vigília, reunião de pequeno
grupo, culto doméstico e reunião de
oração.

Espalhe
esta ideia. Divulgue em sua igreja,
família, irmãos, amigos.

Acompanhe
os testemunhos e pedidos de oração pelas
redes sociais da JMM.
Essa mobilização também é de gratidão pela provisão e proteção que Deus tem dado a cada um de nossos missionários. Ela é
mais uma ação do PIM – Programa de Intercessão Missionária –
que em 2013 oferece outras oportunidades para você conversar
com Deus em oração. Junte-se a nós!

POR MISSÕES MUNDIAIS
Acontece de 6 de março a 14 de abril. Será uma mobilização em torno
da necessidade de testemunhar o Evangelho de Cristo àqueles que
nunca ouviram falar de Jesus. Um guia de oração estará disponível
para download em www.jmm.org.br/campanha2013. Envolva sua
igreja e organize uma grande programação para a abertura e o encerramento, em 14 de abril. Acompanhe as publicações em nossas redes
sociais e site www.jmm.org.br. Não fique de fora!

Livretos 10 dias de Compromisso
Encartados na revista A COLHEITA, os livretos são
pequenos guias de oração que fornecem
informações sobre nossos missionários, projetos
da JMM e povos não alcançados para que você,
sua igreja e seus amigos possam orar por Missões
em qualquer época do ano. Livretos digitais estão
disponíveis para download em
www.jmm.org.br/campanha2013.

Diário de Oração
Todas as edições da revista A COLHEITA trazem dois
meses de motivos diários de orações por Missões
Mundiais. Para cada dia há ainda uma sugestão de
leitura bíblica. Você também poderá orar pelos
missionários aniversariantes. Faça parte desta
grande rede de intercessão pela obra de evangelização mundial. Cadastre-se no Programa de Intercessão Missionária pelo e-mail: pim@jmm.org.br.

jmm.org.br/campanha2013

facebook.com/missoesmundiais

campanha2013@jmm.org.br

@missoesmundiais

www.missoesmundiais.com.br

