
1o jornal batista – domingo, 03/03/13?????
ISSN 1679-0189

Ano CXIII
Edição 09 
Domingo, 03.03.2013
R$ 3,20

Órgão Oficial da Convenção Batista Brasileira  Fundado em 1901 

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Missões 
Mundiais homenageia elas que representam grande parte da 
força missionária mundial através da figura de uma missioná-
ria. Ana Maria Wanderley dedicou 40 anos de sua vida para 
anunciar o Evangelho em campos transculturais (página 11).

No dia 31 de janeiro foi comemorado o Dia In-
ternacional da Solidariedade. E para inspirar você 
e sua igreja, o Departamento de Ação Social da 
CBB traz o exemplo da Igreja Batista do Campo dos 
Afonsos, que abriu as suas portas para ser um ponto 
de coleta de sangue do Hemorio (Instituto Estadual 
de Hematologia do Rio de Janeiro) (página 12).

Um jeito virtuoso
de fazer Missões

Um ato de solidariedade

A Juventude da Primeira Igreja Batista em Va-
caria realizou no sábado de carnaval o Projeto 
Pare-Olhe-Siga Jesus. Este projeto que tem o foco 
no propósito evangelístico, foi realizado nas prin-
cipais sinaleiras da cidade de Vacaria. Os jovens 

da igreja aproveitaram o movimento na cidade e 
saíram as ruas monidos de uma faixa que estava 
escrito, “Se beber não dirija, porque Jesus ama 
sua vida” e três placas que estava escrito “Pare, 
Olhe, Siga a Jesus” (página 10).

Juventude em Vacaria realiza o 
Projeto Pare-Olhe-Siga Jesus
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“Com grande apreciação”

• Sendo eu missionário apo-
sentado da Junta de Richmond, 
após quase 30 anos no Brasil, 
em Recife e São Paulo, li com 
grande apreciação o número 
digital sobre a Assembleia da 
Convenção, em Aracaju. Meu 
ex-colega e amigo, o Pr. e Prof. 
Bertoldo Gatz me mandou. 
Fiquei impressionado com a 
relevância da reportagem e 
a crescente maturidade dos 
batistas brasileiros. Também 
a presença de irmãos da Con-
venção Nacional na ocasião. 
Os irmãos podem contar com 
minhas orações.

Pr. Prof. Byron Harbin, 
aposentado em 1998.

Ser mulher

• É ter brincado de roda, 
boneca, amarelinha e exer-
citado a amizade

É ter aprendido os mais be-
los e dignificantes exemplos 
com sua mãe, avós, tias e 
professoras, que lhe forjaram 
o caráter, na prática do bem

É ser afável, envolvente, 
grata e delicada como uma 
flor, enfim virtuosa

É ser mestra, conselheira, ami-
ga, que elogia e impõe limites

É ser capaz de romper 
com as algemas e mordaça 
dos preconceitos aviltantes, 
que a colocavam como um 
ser inferior, para despon-
tar com grande dignidade, 
como expoente, nas várias 
áreas do labor e saber hu-
manos

É ser sábia e prudente, para 
bem se conduzir na vida

É ser possuidora do temor a 
Deus e do respeito às pessoas

É ser motivo essencial de 
inspiração com louvor, da 
poesia e das belas artes

É ter a sublime faculda-
de de perpetrar a espécie 
humana, com o privilégio 
maior de embalar no berço, 
a humanidade

É ser por excelência, uma 
das Maravilhas da Criação 
Divina

Geraldo Portal Veiga
Pastor Auxiliar da IBM de 

São Pedro da Aldeia, RJ
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Muitas perdem sua 
própria identida-
de e passaram 
a possuir uma 

nova: Mulher de Pastor. As 
exigências são diversas, se 
fossem listadas dariam um 
livro, com vários volumes. 
Agora, histórias inusitadas 
existem demais, e estas sim 
já gerou um livro, de publi-
cação da Editora Convicção, 
Esposa de Pastor, organizado 
por Iracy Leite. Talvez algu-
mas dessas histórias venham 
das exigências descabidas. 
Ela precisa ter conhecimento 
de psicologia, para aconse-
lhar outras mulheres; de pe-
dagogia para cuidar e trans-
formar seus filhos em crian-
ças perfeitas, assim como 
cuidar do departamento in-
fantil da igreja; saber música 
é essencial, toda esposa de 
pastor sabe música; precisa 
ser expert em paciência e to-

lerância, afinal de contas, seu 
marido viverá, em algumas 
ocasiões, mais para a igreja 
do que para sua família; e 
não posso esquecer de dizer 
que tem que ser presidente 
da MCA. Mas será que este 
é o real perfil de uma esposa 
de pastor?

Algumas realmente pos-
suem uma, ou duas, ou a 
maioria dessas característi-
cas, mas existem exceções. 
A verdade é que nada disso é 
uma obrigação no currículo 
de uma esposa de pastor. 
Existem aquelas que são 
verdadeiras companheiras 
no ministério pastoral, e 
é exatamente este grande 
papel que exercem no rei-
no de Deus. Na realidade 
o companheirismo precisa 
ser a primeira função de 
uma esposa de pastor. Como 
descreve Gênesis 2.18, Deus 
criou a mulher com um car-

go nunca encontrado, ajuda-
dora do homem.

E dentro deste auxílio, os 
cargos podem ser vários, 
mas também pode ser ape-
nas um, entretanto, com um 
diferencial tremendo. Exis-
tem aquelas caladinhas, mas 
com um ministério de acon-
selhamento pessoal único; 
existem aquelas agitadas, que 
conseguem fazer mil coisas 
ao mesmo tempo, com dons 
magníficos. As musicistas são 
figurinhas marcadas, capazes 
de inovar ou manter o tra-
dicional na igreja, mas com 
energia transformadora.

Se elas podem doar tanto 
para o Reino de Deus, e 
todos podem exigir tanto 
delas, então é obrigação de 
toda a igreja ser colaborado-
ra e intercessora das esposas 
de pastor. Se elas sustentam 
o ministério pastoral e di-
versos outros ministérios 

da igreja com sua força de 
trabalho, precisam também 
ser sustentadas. Como é lin-
do ver uma igreja que ama 
e cuida da família pastoral. 
Uma igreja que não está 
apenas satisfeita em dar um 
presente no dia da esposa 
de pastor, mas uma igreja 
que fica realizada em ouvir 
e atender as necessidade da 
auxiliadora do pastor.

São tantas as esposas de 
pastor: Marias, Anas, Joanas, 
Célias,... Mulheres inspiradas 
por Deus, com uma grande 
missão, que hoje, dia 3 de 
março, são lembradas por 
serem ajudadoras essenciais, 
no campo missionário, na 
igreja local, em ministérios 
específicos. Que as igrejas 
olhem com o coração de in-
tercessores para as mulheres 
que foram escolhidas para ter 
como identidade: esposa de 
pastor. (AP)
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(Dedicado ao leitor Moisés 
Ribeiro, de Brasília, DF)

“Bach é a síntese do 
passado, a realidade do 

seu tempo e a profecia do 
futuro” (Glenn Gould).

Para comemorar, em 
1985, o terceiro cen-
tenário do nascimen-
to de Johann Sebas-

tian Bach (1685-1750), “JSB, 
o Mestre da Música”, como 
filme seriado foi inicialmen-
te exibido na televisão da 
antiga República Democráti-
ca Alemã (RDA - Alemanha 
Oriental), produzido em co-
operação com a televisão 
húngara. Com dois discos, 
agora é apresentado no for-
mato DVD.

Por isso, escrevemos que 
“de 1949 a 1990, a música 
de Bach recebeu decidido 
apoio das autoridades e do 
povo na preservação do seu 
patrimônio cultural” (OJB, 05 
ago 12). Devido ao precon-
ceito ideológico, imposto pela 
Guerra Fria, este filme chegou 
ao Brasil com 26 anos de atra-
so. O único traço da ideologia 
dominante na época, no leste 
da Alemanha, é mostrar Bach 
como um trabalhador, sempre 

à mercê do patrão, em luta 
constante com os nobres e os 
políticos.

Os produtores e diretores 
cinematográficos do Ocidente 
não tiveram interesse na vida 
prosaica de Bach; a exceção, 
“Crônica de Anna Magdalena 
Bach” (filme de longa metra-
gem, produzido em 1968 na 
Itália pelos cineastas franceses 
Jean-Marie Straub e Daniele 
Huillet), além de ser baseado 
numa obra apócrifa, elabora-
da por Esther Meynell (OJB, 
26 mar 89), é um filme mate-
rialista e fisiológico; na tese de 
Straub e Huillet, a música de 
Bach é composta de acordo 
com o espaço onde será ou-
vida, e será executada graças 
a um severo treinamento dos 
dedos; isto contradiz o ideal 
de Bach: “Dem höchsten Gott 
allein zu Ehren, dem nächsten 
draus sichzu belehren” (Ao 
Deus Altíssimo tudo seja para 
honrar, e, ao próximo, para 
instruir).

Vimos “biopics” (filmes bio-
gráficos) a respeito de Beetho-
ven, Mozart, Chopin, Schu-
bert, Liszt, Paganini, Wagner e 
Tschaikowsky, romanceados, 
mas nenhum retrata a vida 
pessoal deles com tamanha 
veracidade, ao mesmo tempo 

em que reproduz trechos de 
suas obras com o necessário 
senso de oportunidade. Neste 
DVD, a música de Bach é o 
fio condutor de sua biografia; 
narra alguns fatos de sua vida.

Primeira parte – “O desafio”
Bach, como organista e ser-

vo (1708-1717) do duque da 
Saxônia, em Weimar com-
pôs muitas obras para órgão. 
Apresentou-se para competir 
em Dresden com o organista 
francês Louis Marchand; é 
um episódio particularmente 
instigante e pitoresco; voltan-
do a Weimar, foi preso por 
três semanas, por causa do 
capricho do patrão e do con-
trato draconiano a que estava 
obrigado.

Segunda parte – “Tu 
estás comigo”

Como regente orquestral e 
amigo (1717-1723) do prínci-
pe Leopold, em Köthen, teve 
anos de felicidade, mas sua 
primeira esposa Anna Bar-
bara subitamente morreu e a 
mulher do príncipe, afastando 
os dois amigos, preferia cava-
los e cães de raça. No meio 
da bonança, o sentimento 
religioso de Bach foi posto à 
prova.

Terceira parte – 
“Tempestade”

Desprestigiado em Köthen, 
Bach foi procurar emprego 
em Leipzig. Como diretor 
musical (1723-1750) das qua-
tro igrejas luteranas da cida-
de, construiu a sua monu-
mental obra coral. Seu salário 
reduzido obrigou-o, para ter 
uma sobrevivência condig-
na, a tocar em nascimentos, 
aniversários, casamentos, 
bodas e enterros. Mas teve 
o incansável apoio de sua 
segunda esposa, Anna Mag-
dalena, para cuidar e educar 
seus muitos filhos.

Quarta parte – “A 
ordem das estrelas”

As grandes obras instru-
mentais  (“Concertos de 
Brandemburgo”, “A Arte da 
Fuga”, “Oferenda Musical”) 
acompanharam os sucessos 
das carreiras artísticas de 
seus filhos e os problemas 
característicos de seu enve-
lhecimento. É o período mais 
dramático da vida de Johann 
Sebastian e Anna Magdalena.

Os minutos da exibição do 
filme passam prazerosamen-
te, sem prejudicar o rigor 
histórico, porque os cená-
rios naturais são maravilho-

sos, os ambientes palacianos 
suntuosos, a reconstituição 
de época é bem cuidada, a 
execução musical (Matthias 
Eisenberg, Hans Otto, Max 
Pommer,“Berliner Sinfonie 
Orchester”, “Leipziger Neu-
es Bachisches Collegium 
Musicum”, “Leipziger Uni-
versitätschor”) é excelente e 
as interpretações do elenco, 
composto por atores alemães 
e húngaros, são convincen-
tes, particularmente a de Ul-
rich Thein (1930-1995), no 
papel de Johann Sebastian, e 
a de Franziska Troegner, no 
de Anna Magdalena. Além 
de ator, Ulrich Thein era 
pianista, o que conferiu ao 
seu desempenho maior cre-
dibilidade. Possivelmente, os 
protagonistas sonharam com 
o dia em que este filme seria 
exibido fora da Alemanha. 
Lothar Bellag (1930-2001) 
elaborou o roteiro, talvez 
baseado na biografia de Bach 
escrita em 1966 por Karl 
Geiringer.

O filme, competentemente 
dirigido por Bellag, nos ajuda 
a apreciar o gênio de Bach, 
que realizou a verdadeira 
poesia musical em honra do 
Deus Altíssimo.

nassau@abordo.com.br

MÚSICA
Rolando de nassau
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
Pastor, professor de Psicologia

Deus usa o que 
temos nas mãos

reflexão

O Senhor Jeová pro-
voca um encon-
tro com Moisés 
e, de uma forma 

inacreditável, o convoca para 
enfrentar o poderoso faraó e 
para liderar a libertação do 
povo hebreu. Moisés, sen-
satamente, disse ao Senhor 
que o povo iria exigir alguma 
evidência da sua autoridade. 
“Então o Senhor perguntou 
– O que é isso que você tem 
na mão? – Um bastão, res-
pondeu Moisés” (Êxodo 4.2).

Nas mãos de um pastor 
experiente, o bastão era uma 
importante ferramenta de 
trabalho. Com seu cajado, o 
pastor orientava e protegia 
suas ovelhas. Era uma arma 
contra as ameaças. O bastão 
capacitava o pastor e dava 
segurança ao rebanho. Ao 
mostrar ao Senhor o que 

tinha nas próprias mãos, é 
bem possível que a resposta 
simplória de Moisés não ti-
vesse alcançado a extensão 
da pergunta do Senhor.

Quando lemos o desenro-
lar da história, porém, vamos 
entendendo os objetivos do 
Senhor. Entendemos que foi 
Jeová quem criou e adestrou 
as mãos de Moisés. Entende-
mos que a tecnologia para 
o uso eficiente do bastão 
também foi originada no Se-
nhor. E entendemos, ao final 
da história, que os recursos 
que o Senhor nos oferece, 
quando nos convoca, sempre 
serão suficientes para vencer 
os desafios. Seja trabalhando 
com ovelhas, seja trabalhan-
do com gente. Vale a pena, 
então, acreditar que Deus 
sempre usa aquilo que temos 
nas mãos.

Jabes Nogueira Filho
Pastor PIB Aracaju

Paulo estava provavel-
mente preso quando 
escreveu aos filipen-
ses.  Naquela situ-

ação, nada sugeria que ele 
estivesse em condições de 
demonstrar alegria. A verda-
de, contudo, é que não há 
outra carta como aquela no 
NT. Ainda hoje, quando leio 
seu texto, me sinto contagia-
do por aquela alegria que 
tomou conta do apóstolo e 
isso me traz de volta à jaca 
do Espírito, já que um dos 
seus bagos é a alegria.

Penso que com certeza 
Paulo concordaria comigo 
que gostoso mesmo é sen-
tar com amigos debaixo da 
sombra de uma jaqueira e 
ir tirando um a um os bagos 
enquanto lenta e suavemente 
o fim-de-tarde – a viração 
do dia – vai se enchendo da 
doçura da fruta.

Mas eu também concordo 
que esta cena tem se tornado 
cada vez mais improvável em 
nosso cotidiano. Falta-nos a 

sombra da jaqueira, os ami-
gos se contam nos dedos, os 
ventos da tarde foram troca-
dos pelo ar condicionado e 
o tempo livre de fruição está 
rareando em nossas agendas.

Então é exatamente para 
este tempo que a carta aos 
filipenses me faz atentar para 
o valor e a realidade do fruto 
do Espírito em minha vida.  
Mesmo preso em um pote 
plástico na geladeira, jaca é 
jaca. Era isso que Paulo es-
tava apresentando aos cren-
tes de Filipos. Veja comigo 
como a alegria de Paulo é 
jaca do Espírito.

Um bago de jaca traz todas 
as marcas essenciais da fruta 
por que as recebeu da árvore 
(relembre as palavras de Jesus 
em João 15). O crente produz 
aquilo para o qual ele foi 
geneticamente programado 
nutrido para ser. A alegria 
como bago da jaca do Espíri-
to é aquilo que se desenvolve 
em mim, independente das 
circunstâncias.

A jaca também é altamen-
te contagiante – já falei isso 
quando apresentei a jaca como 

modelo do fruto do Espírito. O 
próprio Paulo vivenciou isso 
quando, em outra ocasião, 
também preso ele cantava na 
companhia de Silas e os de-
mais encarcerados os ouviam 
(leia em Atos 16.25). É deste 
jeito que o fruto do Espírito 
se desenvolve: primeiro me 
inunda com seu cheiro e visgo 
e depois contagia os que estão 
ao meu redor.

E depois disso a jaca ainda 
deixa as suas marcas impreg-
nadas na minha vida. Além 
das lembranças do tempo 
gostoso que desfrutei de-
baixo da jaqueira – e isso 
já é bom por si só – algo da 
fruta ainda tratei comigo por 
algum tempo. Foi isso que o 
Sinédrio constatou em Pedro 
e João: as marcas de Jesus es-
tavam impregnadas neles de 
tal maneira que não podiam 
disfarçar que estiveram com 
o Mestre (a constatação está 
citada em Atos 4.13).

Essencial, contagiante e 
marcante. Que eu possa tra-
zer em minha vida uma ale-
gria assim, fruto saboroso do 
Espírito.

Pr. Humberto V. Fernandes
IB no Alto da Lapa

O tema gera l  da 
nossa denomina-
ção batista bra-
sileira, para este 

novo ano de 2013, atinge 
em cheio, a todas as famílias 
cristãs das Igrejas Batistas do 
Brasil. Vale dizer: todos os la-
res cristãos batistas. Por lares 
cristãos batistas entendemos, 
todos os lares de famílias 
que fazem parte das igrejas 
denominadas batistas, no 
Brasil. Lares compostos por 
pessoas que se dizem con-
vertidas e, portanto, seguido-
ras e servidoras do Salvador 
Jesus Cristo. Esta posição é 
grandemente honrosa, dian-
te de Deus e do mundo, e 
a responsabilidade das pes-
soas cristãs, desses lares, ou 
famílias, é muito maior, pe-
rante seus familiares, todos, 
especialmente seus filhos, 
pelos quais são responsáveis 
em termos de salvação ou 
perdição.

O tema: “Desafiados a ser 
padrão na valorização da 
nova geração”, é extraído 
da divisa bíblica que reco-
menda: “Eduque a criança 

no caminho em que deve 
andar, e até o fim da vida, 
não se desviará dele” (Prov. 
22.6). A nova geração – ge-
rações – são filhos, netos, 
bisnetos, e por aí afora. São 
os descendentes desses lares, 
os perpetuadores diretos des-
sas famílias. Como, porém,  
serão educados no caminho 
de Deus, Jesus Cristo (João 
14.6), se seus pais – avós, 
bisavós, etc, não forem pa-
drões de vida cristã para eles? 
– Aqui repousa o peso da 
imensa responsabilidade dos 
responsáveis por lares e famí-
lias cristãs: serem exemplos 
para os filhos e descendentes.

O ensino do exemplo, fala 
muito mais poderosamente 
do que mil admoestações. 
De que adianta mandar o 
filho ou a filha à Igreja, se o 
pai e a mãe não vão? É pa-
drão ao contrário. O ensino 
do padrão, do modelo ou 
do exemplo, alcança mais 
eloquentemente a alma dos 
filhos, ou dos descendentes, 
na formação dos seus ca-
racteres e na moldagem de 
suas personalidades, do que 
sermões, gritos, ou broncas 
vazias destituídas de exem-
plo e de vida.

Quantos filhos e filhas 
de crentes batistas, e des-
cendentes em geral, estão 
fora das Igrejas e da graça 
de Deus? Vale dizer, no 
mundão - baladas, boates, 
inferninhos, casas noturnas 
de perdição, vícios des-
truidores de vidas, drogas 
alucinógenas e entorpecen-
tes, prostituição, bullings 
selvagens e outros males 
aniquilantes dos valores 
da vida, em razão do mau 
exemplo de vida cristã dos 
seus pais, nos seus lares?! 
E quantos deles já estão 
envolvidos pelos tentáculos 
poderosíssimos das drogas 
destruidoras, em razão da 
falta de vida cristã exemplar 
dos seus próprios pais, na 
presença deles, nos seus 
próprios lares?

Falta de amor, de respeito, 
de harmonia, de compreen-
são e cooperação recíproca, 
como deve ser. Há... pais 
e mães cristãos! Chega de 
fracassos. De fingimentos e 
de hipocrisias. Coloquemos 
um basta neste status quó. 
Concordemos com nossa 
Denominação e adotemos, 
com zelo, amor e temor, 
perante Deus, o nosso tema 

e a nossa divisa, e sejamos 
padrão de vida cristã para 
nossos lares, especialmente 
perante nossos queridinhos, 
filhos, netos e bisnetos, etc.

Talvez ainda haja espe-
rança para muitos filhos e 
filhas, que decepcionados, 
repetem os dizeres da ju-
ventude extraviada Norte-

-Americana: “Por que tería-
mos que nos interessar por 
uma fé religiosa que não 
serviu para nossos pais?” 
Lembremo-nos: Há sempre 
lugar para novos começos 
com Deus. Levemos muito a 
sério nosso tema denomina-
cional deste ano, em nome 
do Senhor Jesus Cristo.

Aos lares cristãos



5o jornal batista – domingo, 03/03/13reflexão

Pastor Manoel de Jesus The
Colaborador de OJB

Nos próximos dias haverá 
muito noticiário na mídia, 
a respeito da renúncia do 
papa. Ele ficou até o dia 28 

de fevereiro, e agora acontece eleição 
do novo papa. A notícia vem sempre 
acompanhada do acréscimo que, 
desde 1415, não havia acontecido 
renúncia de um papa.

A nós batistas cabe lembrar que os 
noticiários jamais mencionarão que, 
foi nesse ano, que um fiel seguidor 
das Escrituras foi queimado, em virtu-
de de suas pregações genuinamente 
evangélicas. Pressionado a retratar-se, 
sempre respondia: “O amor de Cristo 
me constrange”, e mantinha-se firme.

Vamos transcrever um trecho de 
um livro de História da Igreja, a pro-
pósito, um autor católico, pois o livro 
foi editado por Edições Paulinas. Seu 
autor é Pierre Pierrard. “Na Boemia, 
o ódio que os tchecos sentiam em 
relação aos alemães que se infiltravam 
em suas cidades, estendia-se à Igreja 
romana, considerada como sua cúm-
plice. Esse país, mais do que nenhum 
outro na Europa Central, era agitado 
pelas teorias joaquinitas, valdenses e 
wiclifianas sobre as Escrituras, como 
único fundamento da fé, sobre Cristo 
como único mediador entre Deus e 
os homens, sobre o caráter infame das 
cerimônias romanas e do luxo dos dig-
natários romanos. E eis que em 1402 o 
reitor da jovem Universidade de Pra-
ga - que fora fundada em 1348 - João 
Huss tomava a palavra na capela de 
Belém e vociferava também contra os 
abusos eclesiásticos. João Huss tinha 
então trinta e três anos: marcado pelo 
otimismo, havia estudado os tratados 
de João Wicliff, que seu amigo Jerôni-
mo de Praga levara de Oxford. Huss 
não possuía uma doutrina original, 
mas sua pregação, essencialmente 
evangélica e de coloração revolucio-
nária, tocava profundamente a gente 
humilde porque preconizava um re-
torno à Igreja primitiva. Excomungado 
duas vezes, foi protegido pelo povo de 
Praga, que não deixou que o decreto 
de condenação fosse lido em cátedra: 
e ele próprio apela diretamente para o 
único chefe da Igreja, Jesus Cristo. Em 
1414 João foi intimado pelo concílio 
de Constança; munido de um salvo 
conduto do Imperador Sigismundo, 
lá compareceu, mas foi abandonado 
pelo Imperador nas mãos do concílio; 

a uma morte que poderia passar por 
um martírio, o concílio teria preferido 
uma abjuração infamante; mas Huss 
recusa-se a se retratar, sendo conde-
nado à fogueira (6 de julho de 1415). 
Em 30 de maio de 1417, Jerônimo de 
Praga, por um momento enfraqueci-
do, sofria a mesma pena.” Esse trecho 
foi extraído da página 156, do livro 
acima citado.

Gostaríamos de citar dois princípios 
muito bem conhecidos dos batistas: 
As Escrituras como único fundamen-
to da fé, e Jesus Cristo como único 
mediador entre Deus e os homens. 
Notem o que custou para um nosso 
antepassado na fé, sustentar pratica-
mente 100 anos antes de Lutero, esses 
princípios a nós batistas, tão precio-
sos. Assim sendo, nesses dias que 
muito ouviremos que, desde 1415 não 
se tinha uma vacância papal, aprovei-
temos para informar o que aconteceu 
nessa vacância.

Em tempo oportuno lembremos 
que Gregório XII condena Huss em 
6 de julho de 1415, e havia deixado 
o papado em 4 de julho de 1415. O 
papado fica vago de 4 de julho de 
1415 até 11 de novembro de 1417, 
e lembremos que Jerônimo de Praga, 
companheiro de Huss na defesa da 
sã doutrina, morreu queimado em 30 
de maio de 1417, então morreu na 
vacância papal. Isso mostra que havia 
uma tremenda luta política no seio da 
Igreja, mas, para produzir mártires não 
faltavam poderes.

Finalmente, é bom lembrar, que 
não podemos condenar os católicos 
de hoje, pelos erros da Igreja em 
que militam, em tempos idos. Eles 
nada conhecem a esse respeito. Mas, 
principalmente, é bom lembrar que 
falta muito conhecimento dos batis-
tas do quanto custou nossa fé para 
nossos antepassados que defendiam 
a sã doutrina. Muitos evangélicos 
hoje, falam grosso, como se fossem 
donos da verdade, esquecendo que 
essa verdade lhes foi legada por 
outros, que deram a própria vida, 
para que as herdássemos. Eis a razão 
porque me comovi tanto, quando 
nossa filha, moradora em Praga, nos 
mostrou a capela de Belém. Rogo a 
Deus, que o neto que chega no mês 
de julho próximo, lá na cidade de 
Praga, seja, como seu antepassado, 
um defensor da autoridade suprema 
das Escrituras, e de Jesus Cristo, 
como único mediador entre Deus e 
os homens.



vida em família
Gilson e Elizabete Bifano
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A revista Exame, de 
janeiro de 2006, 
trouxe uma repor-
tagem muito inte-

ressante sob o título “Por que 
trabalhamos como burros 
de carga?”. Segundo a pes-
quisa, feita com presidentes 
das maiores 500 empresas 
do país, cerca de 92% deles 
trabalham mais de 10 horas 
por dia. 22% deles trabalham 
mais de 13 horas! 64% deles 
trabalham, no mínimo, dois 
fins de semana por mês. 37% 
desses executivos utilizam 
o celular ou e-mail para re-
solver questões de trabalho 
nas horas livres. 55% dos 
executivos entrevistados dor-
mem, por dia, seis horas ou 
menos. Mas uma pergunta 
feita muitas vezes foi a se-
guinte: Se a semana tivesse 7 
horas a mais, o que faria com 
esse tempo extra? A maioria, 
46%, disse que passaria mais 
tempo com a família.

Diz a reportagem: “Confor-
me avançam na carreira, os 
profissionais passam a ficar 
cada vez mais horas nas em-
presas. A contrapartida é que 
encolhe o tempo dedicado a 
outros aspectos da existên-
cia – famílias, amigos, lazer, 
cultura”.

A partir desta constatação 
e dentro do tema abordado 
nos dois últimos artigos, é 
hora de sugerir tomadas de 
decisão para que não seja-
mos afetados pela Síndrome 
de Burnout.

O primeiro passo, creio, 
é reconhecer os limites. O 
problema da sobrecarga de 
trabalho que acumulamos em 
nosso ministério está em nós 
mesmos. É preciso aprender 
a dizer “não”.

Outra resolução está em 
conscientizarmos de que 
por mais que façamos coisas 

a tarefa estará e sempre será 
inacabada. Fazemos coisas 
porque, no íntimo, achamos 
que através de nosso traba-
lho a tarefa estará concluída. 
Ledo engano! Aprendamos 
com Jesus. Ele realizou o seu 
trabalho num espaço de três 
anos e pouco e no final da 
vida disse: “está consuma-
do”. Pastor, por mais que 
faça o seu trabalho, sempre 
haverá mais trabalho!

Outra decisão a tomar está 
em viver, de fato, o manda-
mento de guardar o sábado. 
Como temos pecado neste 
sentido. Precisamos estu-
dar mais sobre a teologia do 
descanso. Não descansamos 
por vários motivos, um deles, 
creio, é pela incredulidade. 
Não descansamos porque, 
no fundo, não confiamos em 
Deus e achamos que só nós 
podemos fazer determina-
das coisas. Descansar, não 
somente um dia da semana, 
mas um pouco a cada dia, 
valorizar, de fato, as férias 
anuais, conscientizar a igreja 
ou instituição de considerar 
a possibilidade de conceder 
um período sabático.

Devemos também direcio-
nar nosso pensamento de 
que Deus é, verdadeiramen-
te, o nosso patrão, a fonte 
de todos os nossos recursos. 
Trabalhamos demasiadamen-
te, como pastores, porque 
achamos que o nosso patrão 
é a igreja ou a instituição que 
lideramos. E aí se assume 
inúmeros compromissos por-
que se não, o que os outros 
vão pensar?

Por último, e sem o desejo 
de esgotar o assunto, dividir 
as responsabilidades. O con-
selho de Jetro foi válido para 
Moisés (Êxodo 18) e serve, 
de igual modo, para os dias 
de hoje.

Nilberto Amorim
Membro da IB da 
Liberdade, SP

“Por que o Ocidente do-
minou o resto do mundo?” 
A resposta a essa pergunta é 
dada pelo próprio autor, o 
historiador inglês Niall Fer-
gunson, em CIVILIZAÇÃO 
– Ocidente x Oriente (São 
Paulo, Editora Planeta, 2011, 
431 pgs.). Na verdade, muito 
mais que simples resposta, 
o autor oferece uma obra 
de excelência, cuja leitura, 
notavelmente elucidativa e 
convincente, se faz imperativa 
ao cristão às voltas com a ne-
cessidade de compreender o 
mundo contemporâneo.

Falar de civilização é tare-
fa árdua e de muitos riscos. 
Implica falar de totalidades 
humanas, assim como de 
variadas porções destas. Vale 
dizer, implica deparar-se com 
material indutor de divergên-
cias, etnocentrismos, xenofo-
bias e muros de separação. 
Com isso, o analista pode 
perder-se em particularismos, 
ou em meio a profuso ema-
ranhado de concepções e 
teorias. Que é civilização? 
Entendê-la como expressão 
geográfica? É o mesmo que 
“cultura”? É “polidez”, “ver-
niz”, “máscara”, por oposição 
a “selvagem”, “rústico”, “bár-
baro”? Equivale à controle das 
emoções, das paixões e dos 
instintos? Significa tudo isso?

Partindo de uma acepção 
abrangente, que inclui desde 
canos de esgotos até as mais 
altas realizações do espírito 
humano no campo das artes, 
da ciência, dos ideais subli-
mes e dos valores morais, 
Fergunson esculpe a pergun-
ta, fundamental e estratégica, 
para norteá-lo no exame do 
seu objeto de interesse, qual 
seja, o triunfo da civilização 
ocidental sobre a oriental. 
Mas, sejamos exatos, a civi-
lização de que ele fala é a 
Europa, a velha Europa dos 
impérios colonizadores e a 
que prevalece ainda hoje em 
um núcleo hegemônico de 
países, acrescido do filho fora 
do continente, os EUA.

Para explicar e sustentar a 
tese, Fergunson adota os seis 
critérios de aferição que se 
seguem: competição, ciên-
cia, direitos de propriedade, 
a medicina, a sociedade de 
consumo e a ética do tra-
balho. E ele resolve bem a 
tarefa, com o dedicar capítulo 
exclusivo a cada um dos cri-
térios. Assim, emerge de suas 
páginas esplêndida visão his-
tórica desse ocidente – desde 
o seu surgimento, passando 

por seu desenvolvimento, 
universalização dos valores, 
instituições, mentalidades, 
seus mitos e deuses, até seu 
avanço voraz dos dias de 
hoje por todos os grotões do 
mundo. O leitor sairá hon-
rado com a explicação, por 
exemplo, acerca das razões 
pelas quais, em alguns luga-
res, prosperaram a liberdade 
individual, o direito à proprie-
dade privada, a democracia 
de governo, o Estado de direi-
to, enquanto, em outros (caso 
da América Latina), vigoraram 
ditaduras, despotismos e cau-
dilhismos. Compreenderá 
porque, e como, TV, internet, 
bomba atômica, computador, 
vacinas, calças jeans, certas 
músicas e danças são filhas 
do Ocidente.

Mas, o grande interesse do 
autor era apreender a civili-
zação ocidental no seu mo-
vimento dialético, isto é, nos 
processos históricos de con-
traposição e conflito em face 
de uma contraparte. Obvia-
mente, tal intento o obrigava a 
encarar os anacronismos e du-
alidades próprios a ela, donde 
a tamanha ênfase que põe no 
primeiro daqueles critérios – a 
competição – como fator que 
realmente dita a cadência e 
a substância da narrativa. O 
termo guerra, certamente, é 
o que mais nos ajudaria aqui, 
eis que é realidade sempre 
presente, que o foco do relato 
aponte para o plano interno 
da civilização – os choques 
entre os grandes impérios ou 
Estados Nações – quer para o 
externo, o do outro – seja o 
império Otomano, o Islâmico, 
o mundo chinês ou japonês, 
seja o latino-americano ou o 
africano. Em síntese, obser-
vemos com Fergunson que 
a nossa civilização se forjou 
não apenas com homens sá-
bios, cientistas, artistas, san-
tos, legisladores, atletas, via-
jantes, mas também à base de 
espada, mosquete e bombas, 
ficando nítido o sentido de 
civilização como arena de 
luta, como campo de batalha, 
de guerra entre culturas, nar-
rativas, discursos, ideologias, 
poderes, etc.

Mas, o leitor cristão não 
sairá do livro com sorriso no 
rosto. No capítulo bastante 
revelador sobre o desabamen-
to dos pilares de sustentação 
da civilização ocidental (ter 
presente o papel fundador 
da fé cristã, em particular da 
ética protestante), ele notará 
a correlação direta disso com 
o fenômeno que se verifica 
na Europa contemporânea, 
por Fergunson denominado 
de “atrofia da fé”, “descristia-

nização”, “vácuo espiritual”, 
“morte de Deus”. Ou seja, se 
defrontará com uma narrativa 
que contradiz todas as outras 
versando sobre conquistas, 
glórias e progressos do Oci-
dente. É o próprio autor quem 
se mostra surpreendido ao 
conferir uma afirmação de 
Cherterton (“o problema com 
o ateísmo é que, quando os 
homens param de acredi-
tar em Deus, não é que eles 
não acreditem em nada. Eles 
acreditam em qualquer coi-
sa”), com a realidade vivida 
pela Europa atual, repleta de 
cultos supersticiosos e “pós-
-modernos”, que vão desde a 
aromaterapia ao zen, do mila-
gre da lua crescente à arte de 
manutenção de motocicletas. 
Cultos estes que não contri-
buem “de maneira efetiva 
para o vigor econômico ou 
coesão social quanto a velha 
ética protestante”.

Em tal ponto do livro, o lei-
tor cristão há de se perguntar: 
“vitória?”. “Que vitória é essa; 
de que vale ter conquistado o 
mundo inteiro mas ter perdi-
do a fé em Deus?” E esse mes-
mo leitor cristão entenderá 
melhor porque precisa contar 
com antipatias e inimizades 
contra si, num tal ambiente 
civilizacional castigado pelo 
vácuo espiritual, mas que ig-
nora o Deus Vivo e o substitui 
por uma sinistra ganância de 
dinheiro, por egos inflados, 
por shoppings, por bugigan-
gas que ferrugem e traças cor-
roem ou (pasmem!) por forças 
religiosas invasoras vindas do 
Oriente, em formas de budis-
mo, islamismo, hinduísmo, 
seicho no iê, xintoísmo, soka 
gakkai e outras.

Em contraposição ao texto 
de Fergunson, olhemos um 
outro retrato - de uma civiliza-
ção nada “vencedora”: “Sabe, 
porém, isto: nos últimos dias, 
sobrevirão tempos difíceis, 
pois os homens serão egoís-
tas, avarentos, jactanciosos, 
arrogantes, blasfemadores, de-
sobedientes aos pais, ingratos, 
irreverentes, desafeiçoados, 
implacáveis, caluniadores, 
sem domínio de si, cruéis, 
inimigos do bem, traidores, 
atrevidos, enfatuados, mais 
amigos dos prazeres que ami-
gos de Deus” (II Tim. 3.1-4). 
E, com isso, estabelece-se a 
verdade acerca da espécie de 
campo de batalha em que - 
cristãos  - estamos postos e, 
principalmente, contrapostos.

Vitória? Vitorioso? É Cristo 
tão somente, e o seu reino 
está a caminho: “...os sinais 
da sua vinda mais se mos-
tram cada vez, vencendo vem 
Jesus”.
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“Estamos imensa-
mente agrade-
cidos ao Senhor 
porque grandes 

coisas Ele tem feito aqui, en-
tre o povo Nikkei”, declaram 
os missionários Alexandre e 
Alécia Katayama, que atuam 
em Assai (PR). Cada vez mais 
pessoas têm participado das 
reuniões nos lares e no tem-
plo. Os obreiros estão com 
duas famílias japonesas aju-
dando nos trabalhos da igreja 
e crescendo na fé em Cristo.

O missionário também des-
tacou irmãos em Cristo como 

Por causa do clima de 
insegurança que pai-
rou em Monte Alto 
(SP) após o assassi-

nato de uma adolescente, os 
missionários Gerson e Iva-
neide dos Santos procuraram 
os policiais da cidade para 
orar por suas vidas e com-
partilhar a Palavra de Deus, 
baseados no texto do Salmo 
127.1. “Fomos muito bem 
recebidos pelo tenente local 
e também pelo sargento, que 
nos disseram que nossa pre-
sença era muito bem vinda, 
especialmente, num momen-
to como aquele”, contou o 
missionário.

Pr. Gerson também pro-
pôs uma reunião que al-
cançou mais policiais. Na 
ocasião, eles receberam 
livros de devocional para 
que possam ler mensagens 
bíblicas diariamente. Os 
missionários explicaram 
que tinham sido enviados 
pelo Senhor para a cidade 
a fim de que fossem agen-
tes da paz. “Fomos taxati-
vos em afirmar que a paz 

Sergio Nissikawa, que tem 
apoiado bastante os obrei-
ros no campo, bem como o 
jovem Andreas Kawai, que 
vem se firmando cada vez 
mais em Cristo, e a irmã 
Adriana, que foi batizada 
recentemente e experimenta 
uma nova vida, uma vez que 
antes vivia no mundo dos 
vícios e sem esperança. “Ela 
mesma deu seu testemunho 
na cerimônia do batismo 
dizendo: ‘Eu não tinha es-
perança nenhuma. Pensava 
que para mim não tinha mais 
jeito, mas quando conheci 

tão sonhada só Deus pode 
oferecer e que se nossa se-
gurança não for colocada 
em Deus, de nada adianta 
vigiar, se armar e cuidar. 
Nos tornamos amigos dos 
pol ic ia is” ,  rela taram os 
obreiros. Um dos policiais 
pediu oração e, em segui-
da, afirmou ter se sentido 
aliviado, pois estava pas-
sando por um momento di-
fícil e precisava tomar uma 
“decisão de paz”. Ele disse 
que a Palavra que ouviu o 
ajudou nesse sentido.

Jesus, através da missão, eu 
o recebi como meu salva-
dor e Senhor e, hoje, tenho 
esperança nele. A cada dia, 
quero servi-lo mais’. Muitas 
alegrias o Senhor tem nos 
proporcionado ao ver a se-
meadura dando frutos para 
o Reino”, contou Alexandre.

Apesar das vitórias, os 
desafios continuam. Ainda 
existem muitos japoneses 
e brasileiros que precisam 
ter um encontro com Cristo. 
Interceda para que a resis-
tência ao evangelho devido 
às tradições milenares seja 

Gerson e Ivaneide se ba-
searam no que está escrito 
em Jeremias 29.7: “Procu-
rai a paz da cidade para 
onde vos enviei ,  e  orai 
por ela ao Senhor; porque 
na sua paz vós tereis paz”. 
Aproveitando as oportu-
nidades, eles têm levado 
o evangelho para a popu-
lação de Monte Alto, e o 
nome do Senhor tem sido 
glorificado. Interceda por 
suas vidas e para que a 
semente lançada nos cora-
ções possa dar frutos.

vencida, e para que os mis-
sionários continuem sendo 
capacitados nesta grande e 

Visando a capacita-
ção de líderes indí-
genas, Missões Na-
cionais vai realizar 

o Seminário sobre Aquisição 
de Línguas Indígenas com a 
Etnia Kaingang, em parceria 
com convenções batistas es-
taduais, seminários e outras 
instituições missionárias. 
Ensinar técnicas de exposi-
ção bíblica aos indígenas é 
também um dos objetivos 
do seminário, que acontece-

maravilhosa obra, que con-
siste em compartilhar o amor 
de Jesus.

rá entre os dias 14 e 17 de 
março, na Aldeia Bananeira, 
em Nonoai (RS).

Os líderes também serão 
ensinados a como utilizar 
a Bíblia e realizar estudos 
sobre as escrituras e técnicas 
de exposição da mensagem 
cristã. Para o último dia do 
seminário, está prevista uma 
grande celebração por causa 
do lançamento do Antigo 
Testamento na língua Kain-
gang.

Alcançando as nações a partir do Brasil
Trabalho com japoneses avança no Paraná

Haja paz na cidade Seminário 
capacitará líderes 

indígenas

Os missionários com mais três irmãos batizados recentemente

Policiais ouviram a Palavra de Deus em cidade paulista
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Joab Mendes da Cruz

“Até aqui nos ajudou o Se-
nhor”, com essas palavras o 
pastor da Primeira Igreja Batis-
ta em Guanambi, Sérgio Vito-
rino Pereira iniciou a primeira 
noite de celebração e louvor 
ao nosso Senhor Jesus Cristo 
em função do 34º aniversário 
da PIB. Os membros ávidos e 
entusiasmados celebraram fer-
vorosamente, pois nesses anos 
de vida muitas bênçãos foram 
derramadas sobre a vida de 
todos, onde uma incrível his-
tória permeia essa maravilhosa 
agência de Deus, localizada 
no alto sertão baiano a 800 
Km da capital Salvador. Uma 
terra castigada com a escassez 
de chuvas não tem desmoti-
vado esses bravos servos que 
ao longo dessa trajetória não 
se desanimaram e mantém 
o espírito fraterno enraizado 
em seus corações. Humilda-
de e hospitalidade são, sem 
equívoco, uma das principais 
características desses aben-
çoados e valorosos irmãos. 
Epitácio Cruz, 91, é uma figura 
de relevante importância, sen-
do ele um dos fundadores do 
trabalho batista nessa cidade, 
sente-se em demasiada alegria 
ao observar que as sementes 
lançadas germinaram e deram 
bons frutos dignos de conti-
nuarem louvando e engrande-
cendo o nosso Deus.

Sua história se inicia em 
1972 quando a Igreja Batista 
de Caetité, Igreja Mãe, presi-
dida pelo pastor Ramon de 
Matos, abriu um ponto de 
pregação em Guanambi, na 
Rua Santa Catarina (próximo 
à Praça Manoel Novaes), dan-
do início a uma igreja com o 
propósito de disseminar a se-
mente do evangelho salvador 
de Cristo.

Ao final do mesmo ano, mu-
dou-se esse ponto de pregação 
para a Rua Espírito Santo, ao 
lado da casa do irmão Epitácio 
José da Cruz, o responsável 
pelo mesmo até 1976. De 
1976 a agosto de 1977, já 
na Rua Rio de Janeiro, sob a 
responsabilidade do irmão 
Tiago Evangelista Cerqueira 
que foi sucedido pelo irmão 
Ismael Vieira de Aquino, eleito 
diretor da congregação, sendo 

substituído, em dezembro do 
mesmo ano, pelo irmão Jair 
Azevêdo.

Em 16 de abril de 1978, 
após uma reforma, realizou-se 
um abençoado culto com a 
participação de muitos irmãos 
da região e no dia 22 de outu-
bro do mesmo ano, às 14h30, 
após leitura bíblica em Mateus 
18.15-22, deu-se início ao 
concílio que organizou a Igreja 
Batista de Guanambi com 23 
membros (13 homens e 10 
mulheres). Somente em 26 de 
outubro de 1978 passou a ser 
denominada: Primeira Igreja 
Batista de Guanambi. Em 02 
de dezembro de 2004, com 
o registro do novo estatuto, a 
Igreja passou a ser denomina-
da Primeira Igreja Batista em 
Guanambi.

Fizeram parte desse concílio 
os pastores Edival Tolentino 
Sodré (Caetité – BA), Messias 
Lopes (Espinosa - MG), José 
Francisco de Morais (Brumado 
– BA), Antônio Nascimento 
Filho (Salvador – BA), Clifford 
Henry Dane (Salvador – BA), 
Bevenuto Ribeiro dos Santos 
(Bom Jesus da Lapa – BA) e 
Raimundo Alves de Morais 
(Carinhanha – BA).

Em 1979 a igreja adquiriu 
um terreno de 11,0m x 20,0m 
na Rua Maria Quitéria onde 
começou a construção e no 

primeiro aniversário de sua 
organização passou a funcio-
nar em templo próprio. Os 
irmãos Valnoy Fernandes de 
Souza e Teônio Magalhães 
Neves faziam parte da igreja 
em 1978 e continuam como 
membros hoje, mas ao longo 
desses 34 anos a Primeira Igre-
ja Batista em Guanambi tem se 
confirmado a cada dia como 
uma Igreja Semeadora, sendo 
responsável por propagar a se-
mente genuína do evangelho 
em cadeias, praças, bairros e 
hospitais, levando centenas de 
pessoas a conhecerem a única 
esperança, que é Jesus Cris-
to. Muitos desses alcançados 
pelo evangelho de Cristo estão 
em nossa igreja, em outras 
igrejas da cidade e em outras 
cidades contribuindo para o 
crescimento da obra que não 
é nossa, mas do nosso Mestre.

Em 1993, a igreja recebeu 
como doação um terreno no 
bairro Aeroporto Velho onde 
está construído o templo atual. 
O culto de lançamento da pe-
dra fundamental foi realizado 
no dia 24 de outubro de 1993 
pelo pastor Ednilson Correia 
de Abreu (Frente Missioná-
ria Batista de Caculé – BA) e 
logo após a venda do antigo 
templo na Rua Maria Quitéria 
foi construído o templo atual 
que teve o seu culto inaugural 

realizado no dia 23 de outubro 
de 1994.

Em sequência, após o pastor 
Edival Tolentino Sodré (presi-
dente interino), cooperaram 
em nossa igreja os pastores: 
Acyr Collini Árcega (02/09/81 
a 07/07/83), Sérgio Vitorino 
Pereira (01/01/88 a 12/05/93), 
Francisco Luiz de França 
(13/08/94 a 31/12/95), Jeremias 
Bento da Silva Filho (29/12/97 
a 09/12/01), Jeremias Sousa 
Brito (07/12/02 a 20/12/05), 
Antônio Barros, e Sergio Vito-
rino Pereira (09/07/2011 até a 
data vigente).

Atualmente a PIB mantem 
um projeto social em um dos 
bairros carentes da cidade e 
muitas vidas tem se derramado 
aos pés de Jesus, através de 
profissionais da área da saúde 
tais como psicólogos, mastolo-
gistas, dermatologista, clínico 
geral, tem dado apoio filantró-
pico a essas pessoas despro-
vidas de recursos financeiros. 
Nesse projeto aconteceu a 
segunda edição de casamento 
coletivo, totalizando 26 casais 
que contraíram o matrimônio 
por intermédio dessa notável 
iniciativa.

O Pr. Samir Trad, da Igreja 
Batista Central de Belo Hori-
zonte/MG foi quem ministrou 
a Palavra nesses dois dias de 
deleite espiritual que divina-

mente inspirado comoveu os 
corações de todos os presen-
tes, que puderam verdadeira-
mente sentir o agir do Espírito 
Santo. Propondo também de 
forma bastante clara um cla-
mor aos irmãos para que saiam 
da condição de Mar Morto 
e transformem-se em Mar da 
Galileia que mesmo ambos 
serem perpassados pelo Rio 
Jordão, há vida apenas em 
um, pelo fato dele devolver as 
mesmas águas num processo 
de doação, ou seja, tudo que 
recebe do rio é devolvido, em 
outras palavras tudo que nós 
cristãos recebemos, devemos 
doar para que nos mantenha-
mos renovados pela fé.

Apesar de termos passado 
por algumas dificuldades nes-
ses 34 anos, em todas elas 
fomos mais que vencedores 
porque a Palavra do Senhor 
nos garante, em Mateus 16.18, 
que as portas do inferno não 
prevalecerão contra a Igreja 
que é edificada sobre a Rocha, 
em tudo seja dada toda Glória 
ao Senhor.

Resta-nos apenas agrade-
cer a Deus por essas bênçãos 
imensuráveis concedendo-
-nos o desejo de semear a sua 
Palavra em terra fértil apesar 
de não temos como expressar 
nossa imensa gratidão a nosso 
Pai por essas dádivas.

PIB em Guanambi comemora  
34 anos de existência
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Marcio Alexandre de M. 
Santos
Pastor – Diretor de 
Ministérios de RTM

A equipe da Rádio 
Trans Mundial che-
gou à cidade de 
Santa Maria sete 

dias depois da lamentável 
tragédia que ceifou a vida de 
mais de duas centenas de jo-
vens. A comoção atingiu não 
apenas a cidade, mas todo o 
nosso país. Encontramos uma 
população perplexa e ainda 
tentando responder tantas 
questões que inquietam a 
alma e nos roubam o sono 
da noite. Quando chegamos 
ao local da tragédia encontra-
mos milhares de pessoas pa-
ralisadas diante do “memo-
rial do horror”. Familiares, 
amigos, vizinhos, professores 
e colegas das vítimas – todos 
estendiam seus olhares de 
incompreensão, tristeza e re-
volta pela realidade tão cruel 
que não queria abrir mão da 
sua presença não desejada.

Na madrugada de sábado 
para domingo, uma multi-
dão se aglomerava nas ruas. 
Apesar do grande número de 
pessoas, era possível ouvir os 
passos lentos daqueles que 
caminhavam, sem destino 
certo. Diante desse cenário 
apocalíptico nossa equipe 
quebrava o silêncio da noite 
com abraços, frases de con-
forto e afagos para todos os 
que estavam desolados. Foi 
bonito ver como as pessoas 
estavam receptíveis, amigá-
veis e carentes do conforto 
que vinha do povo de Deus.

Cerca de 25 pastores e 130 

Operação Solidariedade em  
Santa Maria

Acampamento Estadual de 
Embaixadores do Rei de Minas Gerais

Pr. Edemilson Benedito de 
Oliveira
Coordenador estadual dos ER
Missionário dos ER em MG

Dos dias 12 a 15 de 
janeiro no CBTL 
(Centro Batista de 
Tre inamento  e 

Lazer) em Ravena, com a 
participação de 316 pessoas 
entre meninos e líderes re-
presentando 7 associações 
e 34 igrejas, aconteceu mais 
um Acampamento Estadual 
de ERs, foram quatro dias 
abençoados. Com o tema 
“Embaixadores igual ao Rei 
só praticando a Bíblia”, os 
meninos foram desafiados 
ao estudo e prática da Bíblia. 
Contamos com a represen-
tação de Missões Estaduais 
com o Pr. Neander Marques 
da Silva, Missões Nacionais 
com o Pr. Samuel Fernan-
des, Missões Mundiais com 
o missionário Radical África 
Willian Viel e o Orador oficial 
o Embaixador e pastor Felipe 
Mercadante do Rio de Janei-

ro, quando os ERs foram de-
safiados e impactados com as 
mensagens, tivemos a alegria 
de ver 44 meninos recebendo 
Jesus como Salvador e Senhor 
de suas vidas, 38 meninos 
assumindo o compromisso 
de se preparar para serem 
missionários e 40 meninos 
para serem conselheiros de 
Embaixadores do Rei.

Concursos bíblicos nas mo-
dalidades: esgrima; debate; 

montagem; conhecimentos 
gerais; Evangelho Segundo 
Mateus; pacto das igrejas 
batistas CBB; conhecimentos 
gerais da Organização ER; e 
biografia do missionário Al-
vin Hatton, deram ao acam-
pamento um brilho especial. 
Houve algumas disputas es-
portivas visto que a maioria 
delas acontece nos eventos 
regionais, o que denomina-
mos de Mini Olimpíadas.

Outro marco do evento foi a 
inauguração da Trilha Ecológi-
ca. Essa que tem seu início por 
trás da capela do CBTL e sobe 
1000 metros mata adentro 
até o alto do Morro que é de 
propriedade do mesmo, onde 
foi colocada uma bandeira dos 
ERs marcando assim o fim da 
trilha. A trilha deu aos ERs a 
oportunidade de se exercita-
rem e ter um contato mais di-
reto e rústico com a natureza.

Agradecemos a Deus pela 
equipe de voluntários que 
auxiliaram especialmente 
na cozinha preparando café 
da manhã, almoço, lanche 
a tarde, jantar e lanche a 
noite, montagem da tenda, 
segurança e ordem, equipe 
esta indispensável para a 
realização do evento.

Somos gratos a Deus por 
mais esse evento que propi-
cia a oportunidade de salva-
ção em Cristo Jesus nosso Se-
nhor e Salvador, atendimento 
ao chamado específico nas 
diversas áreas ministeriais, 
crescimento espiritual, apro-
ximação e integração das 
embaixadas e lazer. Nosso 
desejo e oração.

Vale a pena investir na Or-
ganização Embaixadores do 
Rei e se a sua igreja ainda 
não tem uma Embaixada 
você poderá gastar muito 
tempo remendando homens. 
Por isso o lema da organiza-
ção continua atual: “Cons-
truindo meninos, para não 
Remendar homens”.

irmãos das igrejas da cidade 
distribuíram 10.000 Devo-
cionais Presente Diário, após 
terem sido treinados durante 
todo o dia nas ferramentas de 
Capelania Escolar e Hospita-
lar. Graças a esta ação, não 
era possível ver uma única 
pessoa saindo do local da 
tragédia sem um devocional. 
Certamente Deus irá poten-
cializar essa ação e fazer com 
que sua palavra complete de 
forma especial a obra que 
o Próprio Deus deseja fazer 
nas vidas dessas pessoas que 
estão sofrendo tanto neste 
momento.
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Reinaldo Amorim
Pastor da PIB em Vacaria

A Juventude da Pri-
meira Igreja Ba-
tista em Vacaria 
realizou no sába-

do de carnaval o Projeto 
Pare-Olhe-Siga Jesus. Este 
projeto que tem o foco no 
propósito evangelístico, foi 
realizado nas principais sina-
leiras da cidade de Vacaria. 
Os jovens da igreja aprovei-
taram que a cidade estava 
cheia de pessoas que vieram 
para descansar no feriadão 
e também de muitas outras 
que estavam passando pela 
cidade para chegarem ao 
seu destino e saíram as ruas 
monidos de uma faixa que 
estava escrito, “Se beber 
não dirija, porque Jesus ama 
sua vida” e três placas que 

estava escrito “Pare, Olhe, 
Siga a Jesus”.

Enquanto o sinal estava 
fechado outros jovens entre-
gavam folhetos evangelísti-
cos aos motoristas e acom-
panhantes. Uma das coisas 
que ficaram muito visíveis 
neste evangelismo foi a sede 
das pessoas pela palavra de 
Deus. Muitos motoristas pe-
diram que lhes fossem en-
tregue o folheto, pedestres 
que estavam passando no 
momento da evangelização 
também pediram folhetos, as 
pessoas estão sedentas pela 
palavra do Senhor, estão ver-
dadeiramente com um vazio 
do tamanho de Deus no cora-
ção. Assim sendo, fica latente 
a necessidade que a Igreja 
de Jesus tem de evangelizar 
e proclamar Cristo como o 
salvador do mundo.

Juventude em Vacaria realiza o 
Projeto Pare-Olhe-Siga Jesus
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Marcia Pinheiro
Redação de Missões Mundiais

Neste 8 de março, 
Dia Internacional 
da Mulher, Mis-
sões  Mundia i s 

homenageia elas que repre-
sentam grande parte da força 
missionária mundial através 
da figura de uma missioná-
ria. Ana Maria Wanderley 
dedicou 40 anos de sua vida 
para anunciar o Evangelho 
em campos transculturais. Ela 
foi enviada ao seu primeiro 
campo, a Bolívia, juntamente 
com seu esposo, o Pr. Ho-
rácio Wanderley, no ano 
de 1973. Eles eram recém 
casados. Desde então, Ana 
Maria tem sido uma grande 
guerreira nesta luta diária 
que é testemunhar do Evan-
gelho às nações.

“Eu poderia contar durante 
vários dias sobre como foi 
viver 40 anos no campo mis-
sionário, fora do Brasil, mas 
eu gostaria de dizer que Deus 
me deu alegria na ida e está 
me dando muita alegria na 
volta, porque voltamos com 
os frutos recolhidos, volta-
mos com o coração cheio de 
gratidão”, comenta a missio-
nária.

Filha do Pr. Pedro Domin-
gues Monteiro e de Onorina 
Lemos Monteiro, Ana Maria 
foi batizada aos 8 anos de 

Eliana Moura
Redação de Missões Mundiais

Missões Mundiais 
deu boas-vindas 
aos 25 novos 
alunos instala-

dos na sede de treinamento 
da JMM, localizada no Se-
minário Teológico Batista 
do Sul do Brasil/RJ. Os aspi-
rantes a missionários estão 
imersos em um período de 
capacitação, convivência e 
crescimento que precede a 
ida ao campo transcultural.

A aula inaugural da turma 
2013/1 do Programa de Ca-
pacitação Missionária acon-
teceu no dia 18 de fevereiro, 
em uma das salas de aula do 
Seminário. Os alunos foram 
recepcionados por represen-
tantes da equipe da sede de 
Missões Mundiais no Brasil, 
como Pr. João Marcos (dire-
tor executivo), Jaci Madsen 
(gerente de comunicação e 
marketing), André Amaral 
(gerente administrativo) e Pr. 
Alexandre Peixoto (gerente 
de Missões). O momento de 
recepção e acolhimento tam-
bém foi uma oportunidade 
de despedida do Pastor Hein-
rich Friesen, que atuou como 
Coordenador do Programa 

idade em uma igreja no inte-
rior de Sergipe.

“Eu não sabia o que Deus 
queria para a minha vida, 
mas Ele já sabia o que queria 
de mim”, diz.

Ainda jovem, no Recife, 
a missionária queria estudar 
medicina e usar a profissão 
em um campo missionário 
aqui mesmo no Brasil. No 
entanto, os planos de Deus 
eram outros. Ainda no perío-
do de namoro, o Pr. Horácio 
disse-lhe que tinha um cha-
mado para Missões Mundiais 
e que, se ela quisesse se casar 
com ele, teria que acompa-
nhá-lo ao exterior.

A missionária orou e expôs 
seu desejo de permanecer no 
Brasil e o Senhor lhe respon-
deu: “O campo é o mundo”. 
E assim, Ana Maria estudou 
cinco anos no Seminário 
de Educação Cristã. Ela fez 
o curso de ministério social 
cristão, porque desejava aju-

de Capacitação Missionária. 
O Pr. Ruy Oliveira passou 
a ocupar a função interina-
mente.

A turma ouviu do diretor 
executivo, Pr. João Marcos, 
palavras fundamentais para 
compreensão do papel de 
cada um diante da missão de 
Deus: “Não interessa o quan-
to a gente sabe; interessa o 
quanto estamos dispostos a 
servir”. Durante sua conversa 
com os recém-chegados, o 
pastor esclareceu que a capa-
citação promovida pela equi-
pe JMM tem quatro principais 
objetivos: 1) conhecer a vi-
são de trabalho de Missões 
Mundiais; 2) compreender-se 
como parte de uma equipe, 
que é uma família missioná-
ria; 3) capacitar-se, por meio 
do aperfeiçoamento e 4) pra-
ticar o desapego.

A alegria vista nos rostos de 
nossos futuros missionários 
é inspiradora. De diversas 
partes do Brasil, e até de ou-
tros países, como Talita e 
Américo, casal do Peru que já 
exercia seu ministério como 
missionários da terra, todos 
estão convictos e felizes por 
cumprir o que Deus colocou 
em seus corações. Os sonhos 
são variados: Larissa Borges, 

dar pessoas carentes. Logo 
em seguida, foi trabalhar em 
presídios, hospitais, orfanatos 
e organizações, a fim de ter 
uma melhor preparação para 
o campo missionário.

“Esse preparo foi funda-
mental na minha vida mis-
sionária. Dos sete anos na 
Bolívia, nós plantamos uma 
igreja dentro da Floresta 
Amazônica”, revela.

A missionária conta que o 
lugar era muito isolado, sem 
um crente batista sequer. 
Então o casal decidiu reunir 
crianças em sua casa para 
falar do Evangelho. Daquelas 
crianças, saíram pastores e 
líderes que ganharam muitas 
outras almas que hoje estão 
na presença de Deus.

Da Bolívia, os missionários 
foram enviados pela JMM 
para a Espanha, no ano de 
1980.

“A Espanha estava saindo 
do franquismo, um regime 

de São Paulo, sonha em traba-
lhar com o PEPE – programa 
socioeducativo – na Bolívia; 
Maria Edna, de Rio Branco, 
quer desenvolver trabalhos 
na área de saúde e educação 
com crianças; Juliana Mota, 
de São Paulo, sabe que sua 
vocação é servir em algum 
lugar do mundo, seja ele qual 
for, sentindo-se responsável 
por amar e cuidar de pessoas 
assim como Jesus o fez.

Alunas como Tarsila, Letí-
cia e Elen sentem a alegria 
de afirmar que não estão 
deixando sonhos para trás. 
Pelo contrário, estão em um 
momento especial de suas 
vidas, realizando seus so-

ditatorial que tentou impor 
a religião oficial como uma 
única do Estado. Houve per-
seguição no tempo da inqui-
sição da Espanha, os crentes 
evangélicos sofreram até tor-
tura e morte, nos cárceres 
espanhóis”, relembra.

O casal, junto com seus 
quatro filhos, chegou à Espa-
nha na época da liberdade 
religiosa. E a cada ano, com 
muito trabalho, batendo em 
portas fechadas para anunciar 
o Evangelho e alcançar vidas 
para Cristo, a missionária se 
alegra em ver os frutos da 
missão que ela decidiu cum-
prir. São vidas transformadas, 
igrejas plantadas, esperanças 
renovadas…

Ela glorifica ao Senhor por 
ter colaborado para a abertu-
ra da Espanha ao Evangelho 
por meio do seu ministério 
na Igreja Batista La Luz e do 
projeto Luz para as Nações, 
atendendo pessoas das mais 

nhos, que foram transfor-
mados, moldados e tratados 
por Deus. “Estou indo inteira 
para o campo”, diz Leticia 

diversas nacionalidades. E 
a liberdade religiosa cresce 
gradativamente.

Há dois anos, o governo 
espanhol permitiu a presença 
de capelães evangélicos nos 
hospitais. A missionária e o 
Pr. Horácio foram selecio-
nados para este trabalho na 
cidade de Málaga. A porta 
foi aberta porque ela tinha 
a experiência adquirida nos 
hospitais do Recife.

“O diretor do hospital dis-
se que não queria que aju-
dássemos os doentes eco-
nomicamente, mas sim que 
falássemos de Jesus para eles. 
Quem conhece a realidade da 
Espanha sabe que isso é um 
milagre”, diz a missionária.

A missionária Ana Maria 
Wanderley é apenas uma das 
muitas mulheres que abriram 
mão de suas vontades para 
fazer a vontade de Deus, 
confiando que os planos do 
Senhor são bons, perfeitos e 
agradáveis.

“Um dia, estaremos diante 
de todos os povos, todas as 
línguas, todas as nações e você 
já pensou o que Jesus vai dizer 
pra nós, batistas brasileiros? Eu 
acredito que Ele dirá: Muito 
bem, igrejas batistas brasilei-
ras, vocês são servos bons e 
fiéis. Vocês fizeram o que Eu 
queria. Vocês foram às nações 
e levaram a minha mensa-
gem”, conclui a missionária.

Goodgloves, que vê se apro-
ximar o dia de partir para ser 
uma colaboradora no projeto 
ELA, no Sudeste da Ásia.

Um jeito virtuoso de fazer Missões

Ana Maria Wanderley e pr. Horácio

Bem-vindos a Missões Mundiais
Fotos: ruy_alexandre / JMM
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Cleverson Pereira do Valle
Pastor da PIB Artur 
Nogueira

A Primeira Igreja Ba-
tista em Artur No-
gueira realizou dia 
17 de fevereiro o 

batismo de Gabriel Chuina 
de Freitas, trata-se de um 
adolescente de 13 anos. O 
Departamento Infantil de 
nossa igreja tem investido 
nesta nova geração, que, ali-
ás, não é o futuro da igreja, 
mas sim o presente.

Este ano já foi realizado 
palestra sobre o perigo de 
“Ficar”, também no carnaval 
aconteceu o acampadentro, 
onde valores e princípios 
da palavra de Deus foram 
ensinados a eles. O adoles-
cente Gabriel já é o quarto a 
descer às águas do batismo 
em nossa igreja, de 2012 até 
o presente momento.

Luciene Fraga
Assistente de Coordenação 
do Departamento de Ação 
Social da CBB

No dia 31 de janeiro 
foi comemorado o 
Dia Internacional 
da Solidariedade. 

Segundo o dicionário Auré-
lio, solidariedade é apoio à 
causa de outrem.

Vale ressaltar que isso é 
um ato que vem do íntimo 
de cada pessoa a fim de 
ser útil ao que necessita de 
algo, ou seja, o nosso seme-
lhante. Ser solidário é ser 
generoso e bondoso sem a 
intenção de ganhar algo em 
troca. Augusto Cury resume 
o entendimento de solida-
riedade na seguinte frase: 
“Entendo que solidariedade 
é enxergar no próximo as 
lágrimas nunca choradas e 

Temos visto o crescimento 
do número de adolescentes 
em nossa igreja, e mais três 
pediram para ser batizados. É 
com alegria que iniciaremos 
mais uma classe de novos 
crentes com adolescentes em 

as angústias nunca verbali-
zadas”.

A palavra de Deus em Deu-
teronômio 15.11 diz: “pois 
nunca deixará de haver po-
bres na terra, por isso, eu te 
ordeno; livremente abrirás a 
mão para o teu irmão, para 
o necessitado, para o pobre 
na terra”. E em Gálatas 2.10 
Paulo diz: “recomendando-
-nos somente que nos lem-
brássemos dos pobres, o que 
também me esforcei por fa-
zer”. Jesus é o nosso maior 
modelo de solidariedade, 
não só pensando nos des-
providos financeiramente, 
mas nos pobres de espírito e 
necessitados. Vemos como 
modelo os cristãos da igreja 
primitiva que repartiam tudo 
o que tinham. Muitas vezes 
pensamos somente o repartir 
bens materiais, mas podemos 
repartir também a alegria, o 

nossa igreja. Não podemos 
deixar o mundo influenciá-
-los, a igreja precisa trabalhar 
no desenvolvimento desta 
nova geração.

Domingo d ia  17  pe la 
manhã o Gabriel deu sua 

consolo, atitudes que fazem 
a diferença, como por exem-
plo, a doação de sangue. Pro-
vavelmente você nem saberá 
a qual pessoa o seu sangue 
irá abençoar, mas uma cer-
teza de que estará fazendo o 
bem a um necessitado você 
terá. Uma pessoa que está 
entre a vida e a morte e o seu 
sangue irá salvá-la.

O Departamento de Ação 
Social da Convenção Batista 
Brasileira traz um exemplo 
para encorajar a você leitor e 
a sua igreja. No dia 23 de ja-
neiro de 2013 a Igreja Batista 
do Campo dos Afonsos (IBCA) 
situada no bairro de Marechal 
Hermes, na cidade do Rio de 
Janeiro, abriu as suas portas 
para ser um ponto de coleta 
de sangue do Hemorio (Insti-
tuto Estadual de Hematologia 
do Rio de Janeiro). Neste dia 
não só a membresia foi mo-

profissão de fé, mostrou 
convicção de sua salva-
ção. Louvamos a Deus por 
sua vida, no ano passado 
o seu pai foi batizado e 
à  sua  mãe  fo i  ba t izada 
no ano de 2011, a famí-

bilizada como a comunidade 
ao redor da igreja. A dinâmica 
da coleta deu-se inicialmente 
com uma triagem onde 80 
pessoas participaram, foi feita 
uma entrevista e após aprova-
ção, coletou-se 60 bolsas de 
sangue e todos receberam um 
delicioso lanche.

Eis a pergunta sobre qual a 
relevância desta experiência 
para a igreja local e a comu-
nidade? Segundo o pastor 
da igreja, Joaquim José da 
Silva, “uma igreja deve ser 
contextualizada com a co-
munidade ao seu redor. Estar 
conectado às necessidades 
frequentes da sociedade ex-
prime a mensagem clara do 
evangelho. A IBCA sente-se 
assim. Viver plenamente as 
oportunidades de servir ao 
Senhor. Cristo doou o seu 
sangue por nós. Os membros 
da igreja ao participarem des-

lia agora serve ao Senhor 
juntos.

A PIB Artur Nogueira tem 
o desejo de fazer mais para 
o reino de Deus, com certe-
za muitas vidas virão para a 
glória Dele.

sa campanha de cidadania do 
Hemorio, o fazem com plena 
consciência de seu papel de 
cidadão. Queremos ver uma 
cidade transformada espiri-
tualmente. Doar o sangue 
pode ser um ato profético do 
compartilhar de uma nova 
realidade. Que assim seja”.

Assim como Paulo diz em 
Efésios 5.15,16 e 21 “tenham 
cuidado com a maneira 
como vocês vivem; que não 
seja como insensatos, mas 
como sábios, aproveitando 
ao máximo cada oportunida-
de, porque os dias são maus. 
Sujeitem-se uns aos outros, 
por temor a Cristo”.

Que a cada dia possamos 
estar aproveitando as oportu-
nidades para sermos sal e luz 
para o próximo, demostrando 
o amor de Deus em cada lo-
cal que estamos inseridos na 
sociedade.

Adolescente desce às águas em 
Artur Nogueira

Departamento de Ação Social da CBB

Um ato de solidariedade
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Pr. Ebenézer Soares Ferreira
Colaborador de OJB

A Academia Evan-
gélica de Letras do 
Brasil foi organi-
zada no dia 23 de 

outubro de 1962, sob a ins-
piração do Rev. Bolivar Pinto 
Bandeira. Ela é formada de 
40 acadêmicos.

Leandro Ricci Machado

Comitiva evangelísti-
ca da Igreja Batista 
Ebenézer, em São 
Paulo, esteve na ci-

dade entre 9 e 11 de feverei-
ro para levar a mensagem de 
Salvação aos moradores com 
atrações musicais, teatro, 
evangelismo de rua e ativi-
dades diferenciadas.

O Carnaval do município 
de Nova Campina, no inte-
rior de São Paulo, foi dife-
rente este ano. Pela primeira 
vez, moradores e visitantes 
que estiveram na cidade en-
tre os dias 9 e 11 de feverei-
ro, foram impactados pela 
Palavra de Deus por meio de 
evangelismo e teatro de rua, 
atrações musicais e ativida-
des para crianças. As ações 
fazem parte do projeto IDE, 
idealizado e realizado pela 
Igreja Batista Ebenézer, em 
São Paulo, desde 1998.

Durante o período, cerca 
de 60 pessoas - entre mem-
bros locais e de outras Igrejas 
- estiveram em Nova Campi-
na. E ao final dos três dias de 
evento, cerca de 480 pessoas 
participaram das atividades 
promovidas e 70 moradores 
da cidade, entre adultos e 
crianças, aceitaram a Cristo 
como Salvador.

O evento contou, ainda, 
com o apoio da prefeitura 
local e da TV Tem, filial da 
Rede Globo de Televisão de 

Dos 40 patronos, 17 são 
batistas. São eles: Sebastião 
José Ribeiro (Cad. 02), José de 
Souza Marques (Cad. 04), Eli-
ézer Correia de Oliveira (Cad. 
08), José Luciano Lopes (Cad. 
11), Mário Barreto França 
(Cad. 12), Antônio Neves de 
Mesquita (Cad. 13), Gilberto 
Maia (Cad. 15), Antônio Dutra 
Júnior (Cad. 18), Ebenézer So-

Itapetininga e região, que 
realizou a cobertura de um 
dos eventos.

Pelas manhãs, a progra-
mação contou com o Kids 
Games, um circuito de gin-
canas infantis ao ar livre para 
crianças de 3 a 15 anos de 
idade. Na Tarde Feliz, os 
pequeninos puderam, ainda, 
aprender histórias da Bíblia 
contadas por meio de teatro 
de fantoches, além de partici-
par de brincadeiras lideradas 
por palhaços, sempre com 
fundo evangelístico.

Para encerrar a programa-
ção diária, o Coral Jovem 
Ebenézer entrava em cena 
para apresentar musicais que 
contaram histórias sobre o 
ministério de Jesus e de pes-
soas que tiveram suas vidas 
transformadas ao serem al-
cançadas por Sua graça. Após 

ares Ferreira (Cad. 27), Almir 
dos Santos Gonçalves (Cad. 
31), Jônathas da Cunha Braga 
(Cad. 32), Antenor Santos de 
Oliveira (Cad. 33), Rosalino 
de C. Lima (Cad. 34), Samuel 
Novaes Figueira (Cad. 35), 
José dos Reis Pereira (Cad. 
37), João Filson Soren (Cad. 
38), Alípio Xavier Assumpção 
(Cad. 40).

as apresentações, as pessoas 
que desejavam aceitar a Cris-
to como Salvador podiam 
fazê-lo por meio do apelo.

Todas as atividades foram 
realizadas no ginásio princi-
pal da cidade, localizado no 
centro de Nova Campina, e 
os voluntários ficaram hos-
pedados em uma das escolas 
locais.

Para mais informações, 
acesse a página oficial da 
Igreja Batista Ebenézer no 
Facebook: www.facebook.
com/ebenezeribe. E para 
assistir à matéria realizada 
pela TV Tem, basta acessar: 
http://g1.globo.com/videos/
sao-paulo/itapetininga-re-
giao/tem-noticias-1edicao/t/
edicoes/v/projeto-de-evange-
lizacao-reune-mais-de-480-
-pessoas-em-nova-campina-
-sp/2401926/

“O Jornal Batista” teve a 
honra de ter como redato-
res três membros da AELB, 
sendo dois que se tornaram 
patronos (Almir dos Santos 
Gonçalves e José dos Reis Pe-
reira), e um que, mais tarde, 
veio a ser membro titular da 
AELB, o Dr. Nilson Dimarzio. 
O presidente da Academia é 
o Rev. Guilhermino Cunha.

Sobre o projeto IDE
Desde 1998, durante as 

festividades de Carnaval, 
a Igreja Batista Ebenézer, 
em São Paulo, realiza o 
projeto IDE, em cumpri-
mento à ordem de Jesus 
descrita em Mateus 28.19, 
que diz: “Portanto ide, fa-

Para a celebração de tão 
grata efeméride, o Pr. Ebe-
nézer Soares Ferreira escre-
veu o livro História da Aca-
demia Evangélica de Letras 
do Brasil – Jubileu de Ouro, 
que consta de 204 páginas, 
com muitas fotos. Dos 40 
fundadores, o acadêmico 
Ebenézer Soares Ferreira é o 
único em atividade na AELB.

zei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo”. A ação 
tem como objetivo levar 
a mensagem do amor de 
Cristo aos moradores de 
cada cidade, de forma di-
nâmica e diferente.

Academia Evangélica de Letras do 
Brasil celebrou seu Jubileu de Ouro

70 pessoas aceitam a  
Cristo como Salvador em  

Nova Campina durante o Carnaval
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A igreja é fascinante. É 
o tema sobre o qual 
mais leio e sobre o 
qual mais ajunto li-

vros. Refletir sobre ela sempre 
me traz novos aspectos e me 
faz ver sua grandeza e beleza, 
e como sou abençoado em 
fazer parte dela. Que honra 
ser igreja de Jesus! Escrevi um 
livro com um título À igreja, 
com carinho, que foi uma 
declaração de amor ao corpo 
de Cristo. Amo igreja!

Para muitas pessoas, igreja 
é apenas um lugar aonde ir. 
Ou uma instituição ou uma 
organização. Alguém que 
dizia seguir a Jesus referiu-
-se assim a ela: “Não tenho 
mais nenhum interesse nesta 
instituição”. Como é uma 
pessoa de mal com a vida, 
não liguei.  Recebi e-mail de 
um ignoto, falando mal da 
igreja e se despedindo, pois 
se afastava. Sua carta, além 
de inconsistente, cheirava a 
ódio. Respondi a quem me 

Roberto Torres Hollanda
Colaborador de OJB, desde 
1951

Às 10 horas da manhã 
de segunda-feira, 11 
de fevereiro, lemos 
num Portal na inter-

net que o porta-voz do Vati-
cano comunicara que Bento 
XVI, no próximo dia 28, re-
nunciaria à suprema chefia 
da Igreja Católica Romana, 
alegando que “para governar 
é necessário vigor, tanto do 
corpo como do espírito”. An-
tes dele, renunciaram os pa-
pas Ponciano (235 d.C.), Sil-
vério (537), João XVIII (1009), 
Bento IX (1045), Celestino V 
(1234) e Gregório XII (1415). 
(ver: Richard McBrien, Vidas 
dos Papas. Rio de Janeiro: 
Editora Loyola).

Prevê-se que, com a re-
núncia de Bento XVI, será 
iniciada uma disputa entre 
conservadores, que pruden-
temente querem uma Igreja 
com menores dimensões, e 
os progressistas, que a ima-
ginam em expansão. Essa 
disputa poderá determinar 
o futuro da Igreja Católica 
Romana.

encaminhou o e-mail: “Já vai 
tarde. Não fará falta alguma”. 
Nunca entendeu o que seja 
igreja. Nunca refletiu seria-
mente sobre ela.

Mas também recebi bom 
e-mail de uma ex-ovelha de 
Brasília, advogada, afeiçoada 
à nossa família e nós à dela. 
Ela se lembrava de uma frase 
que eu disse num sermão: 
“Se você procura uma igreja 
perfeita, quando a encon-
trar, não entre nela para não 
estragá-la”.

Algumas pessoas cobram 
da igreja o que elas mesmas 
não são. É um paradoxo (ou 
hipocrisia?). Igreja não é ins-
tituição nem organização nem 
lugar. Segundo a Bíblia, igreja 
é gente. Gente da igreja que 
fala mal dela fala mal de si. 
E é arrogante, portando-se 
como se fosse superior aos 
outros. Não sou um oráculo 
de Yahweh, mas em 41 anos 
de ministério notei que os 
crentes que mais falam mal 

A l g u n s  p r o g r e s s i s t a s 
acham que o novo papa 
deve representar a parte do 
mundo onde o Catolicismo 
está crescendo. Em 2002, 
como simples cardeal, Jose-
ph Ratzinger falou sobre as 
vantagens de eleger um papa 
africano. Mas o papa Bento 
XVI nomeou 67 cardeais, 
dos quais 37 são proceden-
tes da Europa.

Desde o início do século 
XXI, a Igreja Católica Romana 
tem estado sujeita a escân-
dalos sexuais e financeiros, 
e consequente decadência 
espiritual do seu bilhão de se-
guidores. Atualmente, 42 por 
cento deles estão na América 
Latina, 25 por cento na Euro-
pa, 18 por cento na América 
do Norte e 15 por cento na 
África.

Seja qual for a corrente 
vencedora, o novo papa de-
verá ser um líder nato e um 
administrador capacitado.

Embaraçado por uma gi-
gantesca burocracia, o Ca-
tolicismo Romano está há 
mais de 55 anos (1958-2013) 
numa fase de transição.

Notável pregador e educa-
dor, Ângelo Roncalli, como 

da igreja são exatamente os 
mais problemáticos. Nunca 
vi um crente piedoso, enga-
jado, equilibrado, combater 
a igreja. Só os insubmissos, 
amargos e desagregadores. 
Inclusive, quando saem, a 
igreja melhora.

A igreja local não é mera 
expressão da Igreja Invisível 
ou da Igreja de Todos os 
Tempos. Tem origem divi-
na. O corpo de Cristo não 
é apenas a Igreja Mística e 
Invisível. A local também é: 
“Pois bem, vocês são o corpo 
de Cristo, e cada um é parte 
deste corpo” (I Cor. 12.27). 
Paulo diz a uma igreja local 
que ela é o corpo de Cristo, 
e não uma parte dele. Disse o 
teólogo Ladd: “A igreja local 
não é parte da igreja, mas 
é a igreja em sua expressão 
local”. Os críticos da igre-
ja são críticos do corpo de 
Cristo. Há pessoas que têm 
uma visão de cristianismo 
muito pessoal, para a qual 

papa João XXIII (1958-1963) 
convocou o Concílio Vatica-
no II, com três metas básicas: 
o movimento ecumênico 
com as igrejas protestantes 
(Anglicana e Luterana); o 
movimento de atualização 
(“aggiornamento”), para re-
novação dos quadros de li-
derança da Igreja, da liturgia 
e da música, permitindo a 
utilização da língua verná-
cula e o aproveitamento de 
estilos, ritmos e instrumentos 
da música popular; o movi-
mento do discipulado, para 
imitar os métodos pedagógi-
cos das igrejas evangélicas 
e neopentecostais (OJB, 02 
jan 2005).

De origem ilustre, Gio-
vanni Montini, como papa 
Paulo VI (1963-1978), levou 
adiante o programa ecume-
nista (Católicos Ortodoxos, 
Anglicanos e Protestantes) e, 
por meio de atos imperiais, 
fez reformas em todas as áre-
as da vida da Igreja, interpre-
tando decisões do Concílio 
Ecumênico Vaticano II, com 
manifestações sobre mariola-
tria, regulação da natalidade, 
sacerdócio, questões sociais, 
disputas políticas em países 

querem adesão. Não a rece-
bendo, se revoltam e acham 
que todos estão errados. São 
autoritários e não sabem ser 
voto vencido. Não aceitam 
ser conduzidos. Cobram de 
outros o que elas não têm 
nem dão: perfeição moral, 
amor e absoluta integridade 
espiritual. A postura dos crí-
ticos da igreja é estranha: a 
igreja são os outros. Eles se 
autoexcluem ao combatê-la. 
Para isto, ela já tem Satanás. 
Ela precisa de amantes, não 
de apedrejadores.

A igreja é um grupo de pes-
soas que provou a graça de 
Deus em Jesus, creu nele, 
comprometeu-se com ele e o 
segue. Não é perfeita. Deus 
não terminou sua obra em 
nós. Temos falhas e somos 
imperfeitos. E precisamos uns 
dos outros. Para nos apoiar-
mos, para orar uns pelos ou-
tros. Não existe cristianismo 
privado. O cristianismo exige 
compartilhamento e mutu-

do Terceiro Mundo e confli-
tos internacionais.

Com simplicidade e ca-
risma, Karol Wojtyla, como 
papa João Paulo II (1978-
2005), tornou-se líder inter-
nacional por ter apoiado o 
movimento sindicalista e a 
derrubada do sistema comu-
nista na Polônia, e ampliado 
as relações com os Católicos 
Ortodoxos, o Anglicanismo, 
o Judaísmo e o Islamismo.

Erudito, teólogo e musi-
cista (pianista admirador de 
Bach), mas fraco na admi-
nistração (em 2011 o Va-
ticano teve um déficit de 
15 milhões de euros) e nas 
relações interpessoais (dele-
gava decisões sobre pessoas) 
e intergrupais (desprezou Ju-
deus e Muçulmanos), Joseph 
Ratzinger, como papa Bento 
XVI (desde 2005), teve, até 
agora, de suportar uma crise, 
causada por divergências 
entre a cúpula e as bases da 
Igreja, que se manifestava as-
sim: a publicidade dada aos 
crimes sexuais e financeiros, 
o autoritarismo dos bispos, 
a falta de diálogo entre os 
bispos, o enfraquecimento 
das paróquias, o esvazia-

alidade: “Consideremo-nos 
uns aos outros, para nos esti-
mularmos ao amor e às boas 
obras, não abandonando a 
nossa congregação, como 
é costume de alguns, antes 
admoestando-nos uns aos 
outros; e tanto mais, quanto 
vedes que se vai aproximando 
aquele dia” (Heb. 10.25-26). 
A igreja é um grupo de pesso-
as com suas vidas interligadas 
em Cristo, procurando viver 
em solidariedade e apoio 
espiritual.

Quem quer mudar a igreja 
por ela não corresponder às 
suas expectativas (presumin-
do que esta seja a única pes-
soa certa e as demais estejam 
erradas), deve lembrar uma 
frase de Martin Luther King 
Jr.: “Se você deseja mudar 
alguém, deve amá-lo”. Ame a 
igreja. Cristo nos amou e nos 
mudou. Faça assim! Ame a 
sua igreja, ponha o ombro em 
baixo da carga e lute com ela. 
Sirva a ela, e não o Inimigo!

mento dos cargos eclesiais, 
a escassez de sacerdotes, a 
diminuição das vocações 
para o ministério pastoral, 
o celibato sacerdotal, a ex-
clusão das mulheres e dos 
divorciados das funções do 
culto.

Parece que a renúncia de 
Bento XVI reflete o resultado 
da implantação e manuten-
ção, desde o século XI, do 
sistema romano, imposto no 
tempo de Hildebrando (não 
era sacerdote, mas foi eleito 
papa Gregório VII, 1073-
1085) para organizar a Igreja.

Profundo conhecedor dos 
meandros do Vaticano, es-
peravam os interessados que 
Bento XVI promovesse as 
reformas necessárias.

No século XVI, a Reforma 
Protestante de Lutero encon-
trou forte resistência na Cúria 
Romana. No século XX, o 
Concílio Ecumênico tentou 
lutar contra o sistema roma-
no. Os críticos (alguns foram 
excomungados) acham que 
Wojtyla e Ratzinger fizeram o 
possível para que o Concílio 
retrocedesse, ou, eles mes-
mos, anularam os efeitos das 
decisões conciliares.
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Walmir Vieira
Diretor do Colégio Batista 
Shepard (RJ)
e do CLIC (Centro de 
Liderança Criativa)

Nenhuma ciência 
esgota a realida-
de. A Teologia 
t e m  e  m e r e c e 

também o seu lugar entre 
as ciências. Hoje se preco-
niza nos meios acadêmicos 
o diálogo interdisciplinar e 
pluridisciplinar. Nenhuma 
questão ou fenômeno pode 
ser visto somente sob o olhar 
da ciência a que ele está afe-
to diretamente. Há enriqueci-
mento quando se tem o olhar 
multidisciplinar. A Teologia 
estuda um aspecto da reali-
dade que não é considerado 
por outros saberes. Além 
disso, ela pode reivindicar 
seu lugar na academia pelas 
seguintes razões:

1. Porque ela tem uma 
linguagem técnica

A Teologia tem uma lin-
guagem técnica, uma termi-
nologia científica e diferen-
te do falar cotidiano, como 
todas as outras ciências. 
Para se estudar Teologia é 
preciso se apropriar dessa 
linguagem e seus sentidos: 
Manfred Zeuch, em A Te-
ologia entre as outras ciên-
cias, p.10, (Palestra proferi-
da em 16 de dezembro de 
2004, no Simpósio da ASTE, 
Brasília. Texto avulso), afir-
ma que “a linguagem téc-
nica de uma disciplina ou 
área tem por objetivo ser 
um instrumento através do 
qual alguns problemas mais 
gerais possam ser delimita-
dos e precisados, tornando-
-se objeto de uma análise e 
explicação científica mais 
precisa e detalhada”.

Não obstante o caráter es-
pecífico da linguagem reli-
giosa, com interferências de 
elementos de fé, de simbo-
lismos, de experiências, de 
retórica, ela tem uma inten-
ção cognitiva. Deseja dar-se a 
conhecer com precisão.

A Teologia tem uma lingua-
gem própria à sua área, com 
características científicas. Os 
termos usados no discurso 
teológico têm praticamente 

sentido universal, isto é, po-
dem ser compreendidos por 
outros teólogos de outros 
países. A existência de inú-
meros dicionários, manuais 
e enciclopédias teológicas 
comprova a riqueza da lin-
guagem teológica.

2. Porque tem objeto e 
área de estudos definidos

Teologia, literalmente, é a 
ciência de Deus. Mas o que 
isto representa? A existência 
do objeto último de estudo 
da Teologia não pode ser 
provada. No entanto, afirma 
Zeuch, “os críticos radicais 
da religião não têm sido ca-
pazes de concordar sobre 
o que estaria por detrás do 
Deus observado na vida, na 
cultura e história humana, 
que por sua vez indica uma 
incontestável abertura do ser 
humano para uma ‘realida-
de divina’” (ZEUCH, op cit, 
p.12).

A razão, e mesmo a Teo-
logia, não conseguem pro-
var ou verificar a existência 
de Deus diante do conhe-
cimento humano, com ca-
tegorias científicas, assim 
como também não podem 
definitivamente negá-lo, as-
sim como também algumas 
ditas leis naturais não podem 
ser plenamente verificadas. 
No entanto, “Deus pode ser 
o assunto da Teologia no 
sentido objetivo se tomarmos 
em conta o dogma, sendo 
este o objeto da Teologia, 
especialmente a sistemática.” 
(ZEUCH, opcit, p.12).

É preciso, portanto, buscar 
uma objetivação indireta de 
Deus, pois torná-lo objetivo 
é tarefa inglória. Deus nunca 
poderá ser objetivado dire-
tamente nem poderá o ser 
humano dispor deste objeto 
como dispõe de outros ob-
jetos.

Anselmo afirma que Te-
ologia é a “fé em busca de 
inteligência”. Na verdade, 
Teologia é a compreensão 
racional dos fundamentos da 
fé. É a busca metodológica, 
sistematizada, alicerçada no 
pensamento lógico e com a 
ajuda instrumental de outras 
ciências de uma epistemolo-
gia que dê coerência e racio-
nalidade aos dogmas da fé.

3. Porque tem uma 
produção literária e 
acervo de conhecimento 
consistentes e abundantes

É inegável o acervo literá-
rio da Teologia. Produções 
literárias que já estão sendo 
escritas há mais de dois mi-
lênios. A cada semana são 
publicados dezenas de novos 
livros em todo o mundo, a 
maioria tratando das velhas 
questões sob novas e an-
tigas perspectivas e outros 
registrando o resultado de 
novas pesquisas teológicas. 
O conhecimento teológico 
também é dinâmico e ines-
gotável.

Algumas bibliotecas dos 
grandes seminários católi-
cos e evangélicos contam 
com quase cem mil obras 
literárias na área de Teologia 
e afins. São livros escritos 
especialmente na Europa e 
nos Estados Unidos, muitos 
já traduzidos. Mas já se tem 
contado, também, com uma 
significativa produção de au-
tores latinos e nacionais cujo 
número cresce a cada ano, 
embora não com o mesmo 
ritmo dos estrangeiros, em 
função dos limitados incen-
tivos daqui. Naturalmente, 
obras de cunho devocional 
são produzidas em maior 
número que as de expressi-
vos tratados teológicos. Há 
também uma quantidade 
significativa de revistas de 
teologia sendo publicadas 
periodicamente.

Um curso que deseja con-
quistar espaço na academia 
precisa ampliar sua capaci-
dade de produção literária 
e acostumar-se a apresentar 
seus escritos fora dos arraiais 
da Teologia.

4. Porque tem um método 
de reflexão coerente

Como toda ciência, a Te-
ologia tem seu método. A 
metodologia teológica en-
fatiza a maneira como os 
teólogos fazem Teologia. 
Por trás do labor teológico 
há um rigor metodológico. 
As grandes produções teoló-
gicas obedecem a uma linha 
coerente e que satisfazem 
às exigências da lógica e ra-
zão humana. Para ser aceito 
como científico, o método 

teológico precisa de um grau 
de coerência (interna) e um 
certo ponto de concordância 
(externa) como um sistema 
de conhecimento, e isto a 
metodologia teológica e o 
labor teológico sérios se 
esforçam por atender.

Uma Teologia bíblica para 
ter credibilidade precisa res-
peitar as diversas regras da 
hermenêutica. A história 
da Teologia empresta me-
todologia da historiografia 
secular. O estudo das lín-
guas originais e seu sentido 
(exegese) também obedecem 
aos mesmos critérios adota-
dos por ciências da filolo-
gia. A Teologia Sistemática 
é construída seguindo um 
pensamento organizado, 
sistematizado, integrado e 
com uma linguagem a mais 
precisa e objetiva possível.

A Teologia utiliza o méto-
do científico para confirmar 
seus pressupostos. É sinal de 
fraqueza pensar que o uso 
de métodos científicos tem 
efeitos destruidores sobre 
a fé e a boa doutrina. A fé 
pode ser expressa de forma 
racional, lógica. Foi o físico 
F. Hahn, cientista nuclear, 
quem disse: “fé sem ciên-
cia é tolice, ciência sem fé, 
loucura”. Enriquecem-se 
mutuamente fé e ciência, 
quando ambas vivem em 
equilíbrio. A exclusão da fé 
pela ciência, e vice e versa, 
produz esquizofrenia em 
ambos os lados.

5. Porque a formação de 
seus quadros obedece a 
padrões de excelência

Várias instituições de en-
sino teológico têm capaci-
dade de produzir docentes 
de qualidade. Não somente 
professores, mas, também, 
pesquisadores e escritores. 
Cursos de Pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e dou-
torado) foram organizados e 
recomendados pela CAPES 
(órgão do MEC que avalia e 
recomenda o funcionamento 
desses cursos) cursos com 
avaliação de alto nível, antes 
mesmo do reconhecimento 
da graduação em Teologia. 
O nível de exigência desses 
cursos, se não superam, no 
mínimo se assemelham aos 

melhores do Brasil. Há cursos 
recomendados entre os cató-
licos e entre os protestantes 
que procuram primar pela 
excelência. Entre os protes-
tantes, destaca-se o da Escola 
Superior de Teologia de São 
Leopoldo (luterana), que tem 
os de mestrado e doutorado 
em Teologia avaliados com 
nota máxima.

6. Por sua integração 
e interface com 
outras ciências

A Teologia é científica na 
medida em que se relacio-
na com as diferentes áreas 
também consagradas como 
ciências, como a filologia, 
linguística e história. A Te-
ologia Sistemática utiliza-se 
da lógica e dos métodos da 
Filosofia.

A Teologia se une a outras 
ciências incorporando sabe-
res destas ao seu arcabou-
ço conceitual, viabilizando 
intercâmbio em áreas de 
conhecimento mistas como 
a Ciência da Religião, a Fi-
losofia da Religião, a Socio-
logia da Religião, a Teologia 
da Educação, a Antropologia 
Teológica e outras múltiplas 
possibilidades de integração. 
Mantém relacionamento 
e se apropria dos estudos 
da Sociologia, Psicologia, 
Antropologia, Arqueologia, 
Filosofia, Filologia, História, 
História da Arte, além de ou-
tras. Trata-se de um processo 
de troca de conhecimento, 
de interdisciplinaridade, de 
interdependência que en-
riquece a todos. Tanto a 
Teologia como as outras 
ciências que com ela man-
tém interfaces ganham em 
abrangência e profundidade. 
A Teologia quer também que 
as outras ciências se apro-
priem de seus estudos para 
ampliarem seus níveis de 
compreensão da realidade. 
Sem a perspectiva teológica 
qualquer conhecimento fica 
incompleto.

Portanto, uma Teologia no 
contexto acadêmico pode 
enriquecer as outras ciências 
e ganhar em visibilidade e 
credibilidade. No próximo 
artigo tratarei da contribuição 
que a Teologia pode dar às 
outras ciências.
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