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Organização da mais nova
Igreja em Teresópolis

No dia 08 de dezembro de 2012, a Igreja
Batista Serrana em Teresópolis, pastor Zilmar
de Oliveira Leite, organizou a Congregação
Batista Beréia, em Igreja, numa noite festiva
e abençoada, com a presença dos pastores,

líderes e igrejas para a formação do concílio
examinador. O sermão oficial ficou a cargo do
pastor Zilmar Leite, que enfatizou o cumprimento do “ide de Jesus”, através de uma vida
exemplar (pág. 09).

Um dos livros mais vendidos
no país é de um batista
Dia Internacional da Mulher
Veja nesta edição os textos em homenagem
às mulheres. Veja o quanto as mulheres ainda lutam por espaço e respeito na sociedade,
enfrentando pequenos desafios do dia a dia, e
grandes muralhas culturais. E reconheça, junto
com O Jornal Batista, que as mulheres são como
um belo jornal (págs. 02, 03, 05, 06).

Conheça o autor
batista que está
na lista dos livros
mais vendidos do
país. “Este livro é
uma alternativa e
um exemplo para
ajudar mais e mais
pessoas a evoluir e
a crescer”, afirmou
Eike Batista, empresário brasileiro (pág. 10).
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As mulheres continuam lutando

M

ais um Dia Internacional da
Mulher, e novidades no mundo aparecem a respeito das
mulheres. Novidades boas
e nada boas. Parece que as
conquistas alcançadas foram
rapidamente superadas e agora são outras que necessitam
serem atingidas. Estas como
o preconceito, já que as mulheres são reconhecidas por
suas posições somente em
uma parte do planeta. A luta
por reconhecimento continua,
por mais que as mulheres já
tenham comprovado o quão
hábil são em suas tarefas. A
luta pelos simples direitos de
se expressarem continua, a
luta pelo respeito continua.
A estudante paquistanesa
de 14 anos, Malala Yousufzai,
baleada pelo Talibã desafiou
ameaças contra ela durante
anos, acreditando que o trabalho que fazia pela comunidade
era a melhor proteção. Malala
ficou famosa aos 11 anos,
quando escreveu um blog sob
um nome falso para a BBC
sobre como era viver sob o
governo do Talibã paquistanês. Os militantes, liderados
por um jovem pregador radical
do Talibã, tomaram o vale
por meio de uma mistura de
violência, intimidação e com
o fracasso das autoridades em
fazer frente. Mesmo depois
que os militares finalmente
agiram, com uma ofensiva em

2009 que expulsou a maioria
dos militantes do vale, o local
permaneceu sendo perigoso.
Malala não se calou. Ela fez
campanha pela educação de
meninas e depois recebeu a
mais alta condecoração civil
do Paquistão. A proeminência
dela teve um custo.
A estudante catarinense Isadora Faber, aluna da 8ª série
da Escola de Educação Básica
Maria Tomázia Coelho, localizada no bairro Santinho, região
norte de Florianópolis, ganhou
destaque na mídia brasileira em
meados de 2012, quando criou
a página “Diário de Classe” no
Facebook para relatar os problemas de seu colégio. Desde
então, Isadora tem recebido
apoio de diversas entidades e
personalidades pela iniciativa,
mas também tem sofrido críticas e ameças, inclusive de
morte. No final do ano passado
a casa de Isadora foi atingida
por uma pedra, que acabou
ferindo sua avó, de 65 anos.
E no dia 22 de fevereiro deste
ano, a menina entrou na lista
de 25 brasileiros que devem
ser acompanhados de perto.
Lista feita pelo jornal britânico
Financial Times, um dos principais veículos de comunicação
do mundo dedicado, principalmente, aos negócios.
Nirbhaya, a estudante de
23 anos que foi estuprada por
seis homens em um ônibus
de Nova Déli em dezembro,
é um retrato da falta de segu-
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rança das mulheres na Índia. A
cada 20 minutos, uma mulher
é estuprada no país. Muitas
são vítimas dos chamados
estupros de gangue, em que
vários homens atacam ao mesmo tempo. As mulheres em
Déli, considerada a capital do
estupro, não andam sozinhas
depois que escurece. É muito
comum serem apalpadas nos
ônibus e metrôs.”Meus pais
não me deixam sair sozinha
depois que escurece, e ando
sempre com spray de pimenta
e estilete para me defender”,
diz a estudante Tanya Gupta,
18. Madhu Mehra, diretora
executiva da ONG Partners
for Law in Development, luta
para que a Índia adote uma política de “tolerância zero” para
crimes contra mulheres. Hoje,
a pena mínima para estupro
é de sete anos, mas pode ser
reduzida pelo juiz.
Maria da Penha Maia Fernandes (Fortaleza, Ceará,
1945) é uma biofarmacêutica brasileira que lutou para
que seu agressor viesse a ser
condenado. Com 67 anos e
três filhas, hoje ela é líder de
movimentos de defesa dos
direitos das mulheres, vítima
emblemática da violência doméstica. Em 7 de agosto de
2006, foi sancionada pelo
então presidente do Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei
Maria da Penha, na qual há
aumento no rigor das punições
às agressões contra a mulher,

quando ocorridas no ambiente
doméstico ou familiar.
A diferença entre os salários
pagos a homens e mulheres
cresceu em 2010, segundo
dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Em 2009,
os salários dos homens eram
24,1% acima do das mulheres.
No ano seguinte, essa diferença alcançou 25%. Em 2010,
segundo o IBGE, as mulheres
receberam, em média, 2,8
salários mínimos, enquanto
a remuneração dos homens
foi de 3,5 salários. No mesmo
ano, 57,9% do pessoal assalariado ocupado eram homens,
enquanto as mulheres representavam 42,1% do total.
Apesar das muitas lutas passadas pelas mulheres, muitas
outras barreiras parecem surgir
a cada momento. Se antes as
mulheres não podiam trabalhar, agora precisam lutar por
igualdade de salários. Se antes,
e ainda, as mulheres eram agredidas, agora precisam lutar para
que a lei se cumpra. Se antes as
mulheres eram vistas como objetos, infelizmente ainda assim
são em muitos países. Se antes
as meninas eram desprezadas,
agora lutam pelo direito de ter
voz ativa. Oremos por todas as
lutas que ainda virão.
“Pois, assim como a mulher
proveio do homem, também
o homem nasce da mulher.
Mas tudo provém de Deus”
(I Coríntios 11.12). (AP)

Nossa Missão

mente ainda servem a dois
senhores.
Devemos orar, e orar muito
por eles. Devemos também
nos incomodar com essa situação e sairmos às ruas procurando locais para instalarmos
mais frentes de trabalho.
Satanás trabalha contra nós
e não quer a expansão do
Reino de Deus.
Que nós possamos nos
conscientizar da necessidade
de expansão do Reino, então
saiamos à procura de novas
frentes de trabalho para glorificar a Deus.

• Nós sabemos que a nossa
missão é também expandir
o Reino de Deus, e uma das
formas de fazê-lo é abrir mais
frentes de trabalho, novas
congregações e novas igrejas,
mas, infelizmente nós enfrentamos algumas dificuldades.
Lugares não nos faltam,
mas, esbarramos na ganância
de certos proprietários, até
mesmo proprietários crentes que pensam primeiro no
retorno financeiro. Estes não
pensam que o Reino de Deus
está em primeiro lugar para
Elton Góes, Bacharel
os verdadeiros crentes.
em Teologia do Seminário
A Palavra de Deus nos diz
Teológico Batista Sul
que devemos expandir o Seu
Fluminense
reino, anunciar o Evangelho,
Membro da Igreja Batista
mas, alguns “crentes”, ainda
não caíram em si e infeliz- Central de Volta Redonda, RJ
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bilhete de sorocaba
Julio Oliveira Sanches

F

az parte da natureza corrompida pelo
pecado “sonhar”
grandes projetos para
Deus, mas sem o respaldo da
aprovação divina. Uma tentativa de comprar os favores
divinos e compensar os pecados não confessados e não
perdoados. Deus não é consultado, tampouco participa
da elaboração e execução
das megalomanias humanas.
O nome de Deus é citado
como fetiche aprovador das
maluquices humanas. Cabe
a Deus dar a aprovação final
com suas bênçãos para que
o sucesso alimente os egos
desequilibrados dos que participam e elaboram os grandes empreendimentos.
Deus sempre se recusa ser
usado pela “inteligência“ humana. Em alguns casos Deus
interfere para levar à falência
e ao desastre as realizações
humanas.
Os construtores da torre
de Babel projetavam tocar
os céus. Não conseguiram.
Foram dispersos e a confusão
permanece como lição até
hoje. No deserto os israelitas
rejeitaram o relatório dos espias fiéis ao Senhor. Resolve-

ram depois conquistar a Terra
prometida na base da espada,
sem a presença de Deus.
Foram vergonhosamente derrotados (Núm. 14.40-45). O
projeto divino era diferente,
não passava pelas mancomunações humanas.
Quando Hitler tentou
construir um império com
a raça perfeita, segundo seu
agir tresloucado e demoníaco, recebeu apoio e aprovação inicial da Igreja. Embora
estimulado por líderes de
diferentes correntes políticas, não recebeu a aprovação divina. A História se
encarregou de registrar até
que ponto pode chegar o
desvario humano, sedento
de poder. Em nome de Deus
crimes, os mais hediondos,
foram praticados. Vidas inocentes sofreram e foram exterminadas nos campos de
concentrações. As feridas
deixadas têm consequências
irreversíveis, cujas feridas o
tempo não consegue eliminar. Nem todos os grandes
empreendimentos humanos
passam pelo crivo da aprovação divina.
Ao retirar a Bíblia das escolas e proibir falar de Jesus

aos alunos, os EEUU tinham
como meta a construção de
uma sociedade livre, perfeita, onde cada criança não
receberia a influência do
Cristianismo. Não foi preciso um século para iniciar
a colheita. Os massacres
nas escolas comprovam que
Deus não foi consultado e
tampouco pôs sua assinatura
nas Leis que pretendem edificar uma sociedade justa,
mas sem Deus. Retira-se
Deus e abre-se a lacuna que
o Diabo preenche. É a parábola da casa vazia contada
por Jesus (Luc. 11).
O Brasil de hoje segue
o mesmo caminho. Ações
para que se retire o nome
de Deus das cédulas do real.
Projetos de leis que tramitam no Congresso contra a
família instituída por Deus.
A retirada do nome pai e
mãe nos registros de nascimento. O casamento entre
pessoas do mesmo sexo, em
nome da liberdade libertina
e muitas outras iniciativas
que visam solapar o que resta da dignidade das pessoas
e da família, dizem-nos que
os grandes projetos do inimigo têm um alvo: eliminar

Deus da mente humana. Infelizmente tudo feito com a
provação e votos dos salvos.
O pecado gerou transtornos em todas as ações humanas. A inversão de valores faz
desta sociedade uma fonte
permanente de pessoas infelizes e desajustadas. Todos
anseiam por mudanças, mas
não sabem como modificar
o que está ocorrendo. Até
mesmo nas Igrejas encontramos salvos insatisfeitos
com a mensagem, com os
resultados obtidos, com a
desarmonia espiritual no
seio do rebanho. Surgem,
então, os projetos de novas
Igrejas, novas comunidades
que continuarão insatisfeitas,
pois alijaram Deus de suas
decisões. Quem não consegue conviver com o grupo
de origem, jamais conviverá
com outros desconhecidos.
Continuará insatisfeito, crendo que o problema sempre
está no outro. Alguém mais
afoito “recebe” uma revelação especial. Um GRANDE
PROJETO nunca sonhado
por míseros mortais. Apoiado
por líderes desequilibrados
dividem a Igreja. Separam
famílias. Geram inimizades.

Contribuem para que os “fracos” na fé se desviem dos caminhos do Senhor. Os filhos
dos salvos se perdem e desistem de servir a Deus. Em sua
sagacidade Satanás inocula
no coração do salvo a mentira de que todos na Igreja são
hereges, mentirosos, fariseus
hipócritas, sepulcros caiados.
O veneno maligno leva o
salvo a decidir que a única
coisa que lhe resta é cultuar a
“Deus” em casa, sem se imiscuir com “salvos” hipócritas.
A gargalhada diabólica ressoa
no ar, envolve a Cidade e as
demais Igrejas. Ao afastar o
salvo do convívio com os
demais irmãos o grande projeto de Satanás ganha terreno
para frutificar. Tudo começa
com “um grande projeto” em
que o Espírito Santo não foi
sondado e tampouco convidado a participar. “Grandes
projetos”, mas sem a presença de Deus, para a alegria
do inimigo. Enquanto o ódio
cresce o amor que devia prevalecer na vida do rebanho
fenece. Cuidado com projetos que excluem a ação do
Espírito Santo e gera divisão
entre irmãos.
www.pastorjuliosanches.org

Lúcia Cerqueira Coelho de
Souza

Quem sabe receberemos um
“curtir”, ou um “comentar”,
ou mesmo um “compartilhar”. De qualquer forma a
ideia é a mesma.
Em todas as páginas os
olhos dos leitores passam
ávidos nas manchetes, colhendo desde o raiar do dia
o progresso dos acontecimentos mundiais, nacionais
e locais. Houve nos jornais
e páginas da internet de hoje
manchetes de todos os tipos:
alegres, rotineiras, tristes,
surpreendentes. Notícias
sobre esportes, política, religião, agricultura, artes, música, entretenimento, saúde,
vida social...
Gosto de pensar que assim também é conosco.
Somos todos os dias como
jornais e páginas novas.
Nunca somos o jornal de

ontem. Todos podem ler em
nós a qualquer hora notícias
belas, alegres e surpreendentes. Manchete repetida
seria nosso rosto intranquilo, nossa face irritada. Notícia triste seria nossa atitude
de indiferença para com os
nossos. Notícias belas são
nossos sorrisos, nossos perdões, nossa amizade sincera. Quantos leram em nosso
rosto a notícia da felicidade? Paz interior? Alguém
leu uma manchete garrafal,
isto é, a notícia de primeira
página: a felicidade?
Cada pessoa é um jornal
diferente, com manchetes
próprias, com noticiário próprio. Ninguém pode copiar
nada de ninguém. Cada qual
deverá ser o responsável
pelas suas manchetes, pelas
suas atitudes.

Os jornais devem ser a
fotografia dos fatos e dos
acontecimentos. Que nosso
rosto seja como o jornal, isto
é, revelador da realidade do
coração. Que nosso rosto
seja a fotografia de nossa
alma. Não deturpemos a
realidade da alma com máscaras e fingimentos. Que
vendo nosso rosto todos
leiam a nossa interioridade.
Sejamos como um jornal,
sempre com manchetes novas, com novas atitudes e
ideias. Não sejamos como
o jornal de ontem: inútil, só
para embalagens.
Temos curiosidades, desejamos saber das coisas que
acontecem e por isto lemos
jornais, revistas e visitamos
páginas da internet.
Assim também é com a
nossa vida como crentes que

somos. Somos observados,
analisados e interpretados
por todos que nos cercam,
por todos que passam por
nosso caminho ou por todos
aqueles que cruzamos em
nosso dia a dia, em nossas
atividades.
Vamos como mulheres
cristãs atualizar nossas manchetes com fatos dignos de
celebração ao nosso Deus
por nos ter confiado tão
grande responsabilidade de
conceber, educar e formar
outros seres.
Que possamos espelhar
em manchetes de primeira
página o amor e o compromisso diário com Cristo e
o engrandecimento do Seu
reino. Com certeza essa é
a manchete que agradará o
coração de Deus e do Seu
povo.

N

esses dias quando paramos para
refletir um pouco
mais sobre o papel da mulher e sua atuação
nas mais diversas áreas da
sociedade, gosto de continuar lembrando que desde a
minha adolescência quando
tive contato com esse pensamento de Bernardo Canse,
fiquei encantada, pois, é de
fácil entendimento e muito
verdadeiro. Ele nos chama
a atenção para o fato de
que somos um jornal muito
lido. Trazendo para os dias
atuais, até porque da minha
adolescência já se vão bons
anos, podemos dizer que somos uma página – Facebook
– muito visitada e olhada.
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia
Jabes Nogueira Filho
Pastor PIB Aracaju

A

paz é o terceiro
bago da jaca que
Paulo retira da fruta
e me oferece para
saborear. Pensar na paz hoje
é citar assuntos palpitantes
que estão na ordem do dia
dos governos, organismos
internacionais e instituições
sérias preocupadas com o
futuro do planeta: as revoltas
do mundo árabe, conflitos na
Palestina, narcotraficantes, Al
Qaeda, ecologia, racismo,
etc.
Realmente, embora tudo
isso até faça sentido e seja
importante, não os quero
discutir agora. O apóstolo
também poderia considerar
estes temas, mas me parece
que ele está compartilhando
um fruto mais particular e
internalizado.
Seguindo esta linha de raciocínio, duas citações que
os evangelhos fazem de Jesus
me sobressaem naturalmente
e para os quais eu quero
chamar a sua atenção nesta
reflexão sobre o fruto do
Espírito caracterizado como

Sócrates Oliveira de Souza
Diretor executivo da CBB

O

tema liderança é
um dos que mais
preocupa todos
os segmentos
da sociedade, centenas e
centenas de livros estão nas
prateleiras das livrarias sobre
o tema, de igual modo centenas e centenas de seminários
têm sido nesta mesma direção. Quem é o líder? Como
encontrar o líder ideal?
Apresento algumas características do líder ideal a partir da
leitura do capítulo 10 do evangelho de João. Líder é aquele
que cumpre a função de trazer
mudança a sociedade. Somos
ou não líderes dependendo
de nossas atitudes e de como
vemos o mundo que nos cerca. Ser líder significa atuar
consciente da sua capacidade
de transformar o mundo.
Legitimidade
Em verdade, em verdade
vos digo que quem não entrar pela porta do aprisco das

paz. João cita: “Deixo-vos a
paz” (em João 14.27), e Mateus: “Bem-aventurados os
pacificadores” (em Mat. 5.9).
Quando Jesus, já em seus
últimos discursos, anunciou
que sobre seus seguidores
estaria deixando a sua paz,
ele estava disponibilizando
algo que era próprio de sua
natureza (lembre que ele foi
anunciado como Príncipe
da Paz em Isaías 9.6). É o
próprio Jesus quem explica:
a paz que ele estava incutindo era a sua paz, como
uma característica marcante e
peculiar, não uma paz bélica
ou forçada – como faziam os
romanos – ou como daqueles
que a procuram preparando-se para a guerra; mas a paz
dos que não se perturbam
nem têm medo, a paz dos desarmados, a paz dos que são
simplesmente pacificadores.
Contudo, antes de falar nos
pacificadores, deixe-me mexer na jaca. A paz do Espírito
na vida do crente é como o
gosto da jaca que é próprio e
inconfundível em qualquer
dos seus bagos. Não é preciso lhe acrescentar nada, nem
açúcar, nem corante ou outro

qualquer aditivo. O seu gosto
está ali, basta saborear. A paz
está ali, basta experimentar.
Voltemos aos pacificadores. Jesus afirmou que eles
serão reconhecidos como
filhos de Deus. Por trazerem
no seu íntimo a essência da
verdadeira paz, característica
intrínseca da fruta, e, como
ela, espalharem seu sabor
próprio onde andam, tais
pessoas são sim portadoras
de um DNA próprio de Deus.
Como o bago da jaca: ela
é o que é e tem o gosto único que tem porque nasceu
e frutificou assim. Está na
sua programação biológica.
Como fruta saudável ela não
pode negar a ser o que é.
Basta deixar-se amadurecer e
impregnar os que o rodeiam
com suas características.
Agora, depois que a paz,
como o gosto da jaca, já me
determinou por dentro, como
recebedor e herdeiro da graciosa paz com a qual Jesus
me forjou; então agora eu até
posso pensar e trabalhar pela
paz nas revoltas do mundo
árabe, conflitos na Palestina,
narcotraficantes, Al Qaeda,
ecologia, racismo, etc.

Entregue seus
problemas ao
Senhor

O

s primeiros vinte
e um versos do
Salmo 55 contêm
uma experiência
pessoal de traições, perseguições e sofrimentos. Todavia,
no verso 22, Davi recomenda: “Entregue seus problemas
ao Senhor e Ele o ajudará.
Ele nunca deixa que fracasse
a pessoa que Lhe obedece”
(Salmo 55.22).
É importante salientar que
a recomendação de Davi não
surgiu de um raciocínio “doutrinário” de mera repetição
da atitude que “deveríamos”
ter. A vida de Davi, desde
sua unção como rei, nunca
foi um mar de rosas. Dentro
e fora de sua própria família,
dentro e fora do palácio real,
o rei-poeta vivenciou o veneno do ciúme, da inveja, da

vingança, da desonestidade,
das fraquezas humanas. A
experiência pessoal de Davi
é um relato consolidado das
intervenções divinas como
realidade na vida espiritual.
Se fosse fácil entregar ao
Senhor nossos problemas, a
Bíblia provavelmente não se
ocuparia do assunto. Entregar ao Senhor aquilo que é
nosso, que é profundamente
nosso, nunca foi fácil. A atitude de entrega é um desafio
à nossa fé. É um convite à
nossa experiência pessoal. É
a postura de colocar nossos
medos nos braços poderosos
do amor de Deus. “O amor
lança fora todo medo”. É com
este amor que devemos testar
a providência divina, a qual
“nunca deixa que fracasse a
pessoa que lhe obedece”.

todos os cemitérios retidia a dia.
ovelhas, mas sobe por outra
rar todos os mortos dos
parte, é ladrão e salteador. 2. Ele se expressava – Jeseus túmulos. Não conssus expressava em voz e
Mas o que entra pela porta é
truiu lojas. Sua missão
com frequência.
o pastor das ovelhas (v. 1, 2).
era bem específica. Ele
1. Esta é uma característica 3. Trabalhou seu medo...
se ateve a sua missão.
“Pai se for possível passa
fundamental: Não pode
3. Ele fez coisas difíceis.
de mim”.
ter entrado pela janela.
2. Tem contato com o che- 4. Ele sabia que não estava 4. Ele tinha um plano: Ensinou, treinou, formou
só.
fe. Jesus sabia quem era
uma equipe.
seu chefe, Ele encontra5. Podia ter possuído a terProjeto de vida
va todos os dias, geralra, ser Rei.
Tenho ainda outras ovelhas
mente durante horas,
nada podia interromper que não são deste aprisco; 6. Ele tinha visão de longo
prazo.
o que era predetermina- a essas também me importa
do, reservado e honrado. conduzir, e elas ouvirão a 7. Ele dava um passo de
cada vez (não saltava
minha voz; e haverá um só reetapas).
banho e um só pastor (v. 16).
Identidade
Tornou, pois, Jesus a dizer- 1. Ele se ateve a sua missão:
Engajamento
Jesus conhecia Sua missão
-lhes: Em verdade, em verPor isto o Pai me ama, pore não se desviou dela. Ele
dade vos digo que eu sou a
declarava que sua missão que dou a minha vida para a
porta das ovelhas. Eu sou o
era, em essência, ensinar retomar (v.17).
bom Pastor; o bom Pastor dá
as pessoas sobre a melhor 1. Acreditava em si.
a sua vida pelas ovelhas. Eu
2. Dizia muito obrigado.
forma de vida.
sou o bom Pastor; conheço
as minhas ovelhas, e elas me 2. Ele poderia ter feito lite- 3. Tinha comprometimento
apaixonado pela causa.
ralmente qualquer coisa.
conhecem. (v. 7, 11, 14).
Contudo, não construiu 4. Agia: Meu Pai continua
1. Eu sou – ( acreditar em
trabalhando e eu tamuma sinagoga. Ele não
si) suas declarações de
bém.
escreveu nem distribui li“eu sou” resultaram
vros. Nem mesmo curou 5. Ele estava aberto as pesno que Ele se tornou.
soas e suas ideias. Peça
todas as pessoas doentes
Quem você diz que é,
e será dado.
do mundo. Ele não foi a
para você mesmo, no

Responsabilidade
Ninguém ma tira de mim,
mas eu de mim mesmo a
dou: tenho autoridade para
a dar, e tenho autoridade
para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai
(v. 18).
1. Preservava energia: uma
oração tranquila, um repouso e um tempinho
sozinho.
2. Não gastava tempo julgando os outros: Conhecia suas responsabilidades.
3. Conhecia profundamente os seus recursos.
4. Tinha domínio de onde
veio e para onde ia.
5. Ele não desdenhava as
pequenas coisas.
6. Administrava a partir de
quem estava mais perto.
Avalie sua liderança a partir
destas características e faça
o que tem de ser feito. Isto
significa ter vontade inabalável de fazer o que precisa
ser feito.
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Caminhos da Mulher de Deus

Zenilda Reggiani Cintra
Pastora e jornalista,
Taguatinga, DF

A

premiação do Oscar para o filme As
Aventuras de Pi, na
categoria de Melhor
Trilha Sonora, fez-me recordar da jovem indiana de 23
anos que morreu, no final de
dezembro de 2012, como
vítima de estupro. Ela voltava
para casa com o namorado
depois de assistir esse filme num Shopping de Nova
Delhi, quando tomaram um
ônibus e os seis homens que
estavam no veículo estupraram e torturaram a mulher
de maneira brutal. Eles espancaram também o namorado e jogaram os dois fora
do veículo em movimento,
deixando-a à beira da morte.
Jyoti Singh Pandey morreu
13 dias depois com falência
múltipla dos órgãos.
O que esse fato tem a ver
com o Dia Internacional da
Mulher? O dia 08 de março,
desde a sua origem, é uma
data para chamar atenção

Macéias Nunes
Colaborador de OJB

T

ive o privilégio de visitar Cuba em 1995,
como integrante do
grupo de quase 26
pastores que, sob a chancela
da Junta de Missões Mundiais, realizou ao longo de
dez dias uma frutífera cruzada evangelística na parte
ocidental da ilha. Trabalhei
na cidade interiorana de
Guanajay, onde existe uma
vibrante e amorosa igreja
batista que, com reverência
e bom humor, suportou estoicamente, noite após noite,
o melhor portunhol que me
foi possível utilizar. Durante
o dia, eu me equilibrava na
garupa da bicicleta motorizada do pastor e fazia as
visitas domiciliares, sempre
com ótima acolhida e enorme curiosidade da parte do
simpático e comunicativo
povo cubano, que tem pelo
Brasil e os brasileiros um
carinho especial. Foi um período abençoado para mim
e para todos os participantes
da caravana, segundo relatos
dos próprios, a partir da fértil
estatística das decisões.

sobre os direitos e a defesa da
mulher diante da violência e
discriminação que tem como
raiz a desvalorização do sexo
feminino. A ONU também
abraçou a data com o objetivo de levar a sociedade a
refletir sobre as formas de
enfrentar as desigualdades de
gênero. Os governantes e sociedades são pressionados a
elaborarem políticas públicas
anti-discriminatórias, além
de promover ações para a
conquista da cidadania plena
das mulheres.
A violência sofrida pela
jovem indiana reflete a cumplicidade de uma cultura que
acredita que uma mulher
andar na rua significa que ela
está pedindo para ser estuprada. Esse é um tema doloroso
pela violência do ato, pela
desumanidade do agressor,
pela violação extrema do
corpo, pela dor psicológica e
pelo medo de uma gravidez,
uma doença e do julgamento
social. E também, em muitas
ocasiões, pelo descaso da
polícia e da sociedade, que
vitimiza a mulher ao não

acreditar nela, ao dizer que
ela ‘facilitou’ o ataque pela
sua roupa ‘indecente’, por ter
andado numa rua deserta ou
ter aberto a porta para aquele
conhecido em quem confiava
e que a atacou.
O estupro é apenas um dos
problemas que as mulheres
enfrentam. Há ainda muitos
outros como, por exemplo,
em pleno século XXI, mulheres sofrerem a mutilação
genital, uma prática cultural
de alguns países africanos,
que causa marcas e sofrimentos permanentes, físicos
e psicológicos. Impedir que
mulheres tenham acesso à
educação e vida profissional
é outra realidade enfrentada
por mulheres e que veio à
tona, mais uma vez, com a
divulgação da violência sofrida pela adolescente paquistanesa de 15 anos, Malala
Yousufzai, em outubro passado, que levou um tiro na
cabeça que deformou o seu
rosto por defender o direito
à educação para mulheres.
Esses sofrimentos femininos estão muito mais perto

de nós que às vezes possamos pensar. Podemos ainda
mencionar o tráfico de mulheres para a prostituição, a
imposição de casamentos,
os salários injustos e a exploração sexual de meninas.
Outro flagelo é o sequestro
para casamento e trabalho
escravo de jovens mulheres
em países hoje afetados pela
restrição da natalidade há
alguns anos atrás e que levou
muitos casais a abortarem
meninas. E são tantas, tantas
outras violências morais, físicas, psicológicas e religiosas,
muitas vezes inomináveis,
frutos do preconceito e da
desvalorização da mulher
como ser humano.
Como povo de Deus não
podemos ficar indiferentes
ao que acontece com as mulheres. Comemorar esse dia
significa refletir a respeito do
valor que Deus atribui a cada
mulher, rever nossos conceitos e a hermenêutica dos
textos bíblicos, muitos deles
ainda interpretados à luz
dos mais tristes preconceitos
culturais contra a mulher,

confortáveis para aqueles que
usufruem do poder nos mais
diversos contextos ou para
aqueles que são subservientes a ele. Seria uma ocasião
própria para que nossos seminários, por exemplo, promovessem eventos teológicos
para examinar esta questão
da mulher sob diferentes
óticas e não apenas para reforçar conceitos defasados e
oportunistas.
Essa data também oferece
uma oportunidade singular de
intercessão, de cobrir as mulheres do mundo com oração,
de olhar para as que sofrem
como resultado dos preconceitos culturais para os quais
estaríamos irremediavelmente
condenados, não fosse Jesus
Cristo, o seu amor e a sua
cruz. Também é uma oportunidade de ação, sob a autoridade do Mestre, que diz: “O
Espírito do Senhor está sobre
mim, pelo que... enviou-me
para proclamar libertação aos
cativos... para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar
o ano aceitável do Senhor”
(Luc. 4.18,19).

No Brasil, respirávamos
na época os novos ares da
recém conquistada liberdade política após o fim da
ditadura militar. Nos anos de
chumbo, eu me acostumara
com algumas coisas que acabei encontrando de novo em
Cuba: as falas sussurradas ao
pé do ouvido, se o assunto
pudesse envolver um resquício qualquer de desacordo
quanto ao regime, a propaganda política só a favor, o
medo endêmico de um Big
Brother onisciente que podia
inclusive adivinhar pensamentos, o ferrenho filtro da
censura nas comunicações
e um cuidado exagerado em
relação ao que poderia ser
ou estar fora da legalidade.
Com relação a este último
ponto, dois episódios são
ilustrativos.
O primeiro ocorreu na
loja de variedades onde a
jovem do caixa, visivelmente confusa e amedrontada,
acabou indo procurar o gerente para saber se podia
aceitar a nota de 50 dólares
com que eu pagava a conta
– e olha que o país precisava desesperadamente da
entrada de recursos. Após

alguma hesitação, ele autorizou o recebimento. O
outro foi no aeroporto de
Havana, na volta, quando
meu nome foi chamado no
alto-falante. Na sala da alfândega, os funcionários me
perguntaram como eu havia
conseguido o pequeno vaso
de cerâmica encontrado na
mala. Não me lembro agora
se respondi que havia ganhado ou comprado (por uns
cinco dólares, se tanto), mas
o fato é que tive a impressão
de que eles pensaram que
eu fosse um perigoso contrabandista. Liberaram-me,
e ao vaso, somente depois
de confabular por longos e
tensos minutos.
Essa atmosfera de desconfiança explica em parte a
dificuldade de Yoani Sánchez
em obter o visto de saída e
poder visitar, além do Brasil, outros oito países. Ela
mantém, há cinco anos, um
blog através do qual luta pela
liberdade de expressão em
Cuba. Sua presença em nosso
país tornou-se um acontecimento político relevante. Os
defensores da ditadura cubana tentaram – e em alguns
casos conseguiram - impedir

que ela falasse ou que um
documentário sobre ela fosse
exibido. De resto, essas manifestações de intolerância
antidemocrática deram maior
peso político à visita do que
a eficaz tática da indiferença
poderia dar. De qualquer
modo, a resposta da escritora
foi perfeita, declarando que
seria ótimo que em seu país
houvesse idêntica liberdade
de manifestação.
Gosto muito de Cuba. Admiro as conquistas que seu
povo obteve ao longo dos
anos, inclusive na área esportiva. Percebe-se que no
geral as pessoas são educadas e hospitaleiras. Tivemos
plena liberdade de pregar o
evangelho nos lugares onde
ficamos. Acredito que a retirada do embarco comercial
por parte dos Estados Unidos
possa ajudar a sofrida população do país a obter melhores
condições de vida, embora
Yoani Sánchez, que também
é favorável a essa retirada, argumente que sem o embargo
o governo cubano não terá a
quem atribuir a culpa pelos
fracassos de uma economia
fechada e sem dinamismo.
Seja como for, mais cedo ou

mais tarde as coisas acabarão
sendo diferentes.
O que não se pode aceitar
– e aí fecho totalmente com
Yoani Sánchez e com os que
a apoiam em sua luta – é que
razões ideológicas e imperativos políticos suprimam
esse valor supremo da vida
humana chamado liberdade. Nenhum governo, por
mais bem intencionado que
seja, pode tornar-se dono
da consciência individual e
dos direitos coletivos. Como
ficou claro no desmoronamento do bloco soviético,
no fim a liberdade sempre
retorna, e mais forte do que
antes. É possível que os tímidos sinais de abertura do
regime cubano indiquem a
percepção desse fato inexorável por parte da cúpula do
partido único que há mais de
meio século comanda o país.
E aí, com certeza, Yoani
Sánchez poderá vir ao Brasil
sem vista de saída, sem xingamentos de ativistas e sem
o exagerado destaque dado
a alguém que simplesmente
quer exercer o mais prosaico
dos direitos humanos: o de
pensar e expressar-se livremente.
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O Brasil foi prestigiado Igreja Batista de Vila MargariMaria de Oliveira Nery
com
sua visita, para todos foi da em Itaguaí, Estado do Rio
Membro da PIB de Niterói, RJ
uma grande alegria recebê- de Janeiro.
Missionária Marlene e paso dia internacional -la. Mercy além de ser uma
tor
Maurílio são casados a 28
mulher
consagrada,
amável
da mulher a homeanos,
um casal feliz. Marlene
e
atenciosa,
ela
se
apresentou
nagem a uma mutem
três
filhas do coração:
muito
linda
e
elegante
com
lher representará e
Sandra
Loeli,
Miriam Noemi
seus
trajes
típicos
da
Índia.
alcançará todas, a missionária
e
Thereza
Cristina
e dois neFoi
muito
admirada,
e
suas
Marlene Baltazar da Nóbrega
tos
Thiago
e
Isabella.
mensagens
exaltando
o
poGomes, Presidente da União
A missionária é uma muFeminina Batista da Améri- der de Deus sobre as nações
lher
muito simpática, aleforam
inesquecíveis.
A
Deus
ca Latina. “Mulher virtuosa
gre
e
atenciosa, e sempre
demos
glória
pela
sua
missão
quem a pode achar? O seu
se
apresenta
muito elegante
gloriosa
de
ganhar
almas
para
valor muito excede o de joias
e
é
muito
admirada
por toCristo.
preciosas” (Prov. 31.10).
dos.
É
professora
formada
Missionária
Marlene
BalDia 8 de março de 2013 é
considerado o Dia Interna- tazar da Nóbrega Gomes é pela Faculdade de Letras, em
cional da Mulher, em vários uma mulher muito consa- Português e Literatura, e por
países, as mulheres são ho- grada, líder batista brasileira muitos anos atuou na área
menageadas exaltando suas que conquistou um lugar de da Educação, foi professora
qualidades e seu valor na destaque como Presidente de Teologia Sistemática e
sociedade e junto as nações. da União Feminina Batista liderança do IBER.
Também ocupou muitos
Neste dia em vários países da América Latina. A Deus
cargos
de destaque, vou citar
demos
glória
pela
sua
vitória.
é lembrado a necessidade
apenas
alguns: Presidente da
Missionária
Marlene
nasde dar as mulheres proteção
União
Feminina
Missionária
ceu
em
Vassouras
no
Estado
contra as discriminações e
Batista
do
Brasil
por
9 vezes,
do
Rio
de
Janeiro,
filha
do
contra as violências de uma
Presidente
da
UFMB
Flumidiácono
Sr.
Manoel
Nóbremaneira geral e a necessidanense
12
vezes,
Diretora
Exega
Mello
e
sua
mãe
Joselita
de de respeitá-las e dar a elas
cutiva
da
UFMB
Fluminense
Baltazar
Nóbrega,
seus
pais
liberdade de expressão.
Em alguns lugares do mun- estão descansando na mora- por 9 anos, Vice Presidente da
do as mulheres sofrem com da do nosso Deus, é terceira Convenção Batista Brasileira,
a imposição por certos cos- filha dos 10 irmãos, uma Secretária de promoção da
UFMB Brasileira por 10 anos, Missionária Marlene Baltazar N. Gomes
tumes, usando vestes com família feliz.
membro do Concilio da AlianMissionária
Marlene
aos
15
um véu sobre a cabeça e
ça Batista Mundial, Vice Presianos
se
batizou
na
Primeira
cobrindo o seu rosto e os
Na UFBAL no seu traba- perguntaram a Jesus: O que
dente da UFBAL, Presidente lho de planejamento e re- é maior no Reino dos Céus.
Igreja
Batista
de
Barra
do
olhos, impedindo-as de olhar
livremente o mundo em que Pirai, Estado do Rio, pelo pas- da União Feminina Batista alizações junto as demais E Jesus respondeu: Em verdavive, e outros costumes que tor Antonio Moreira Portes, da América Latina, mantém Presidentes de cada país, de vos digo que se não vos
frequentava a escola domini- um relacionamento muito observou a necessidade de converteres e não vos fizernão agradam a Deus.
Graças a Deus pelas mulhe- cal e iniciou sua jornada de cordial com as presidentes preparar líderes para executar des como criança de modo
res que conseguiram alcan- evangelização e se tornou de cada país e demais irmãos o trabalho de evangelização, algum entrareis no Reino
çar seus objetivos ocupando uma líder batista servindo a em Cristo, como também é como também as dificul- dos céus. Portanto aquele
lugares de destaque, prin- Deus, Jesus Cristo e a Igreja. sempre muito bem recebida dades de conseguir ajuda que se tornar humilde como
Missionária Marlene é es- com considerações ao visitar monetária para sustentar esta uma criança, esse é o maior
cipalmente as que ocupam
posa
do pastor Maurílio Go- cada país. Missionária Marlene obra tão importante para no Reino dos céus”. Este é o
lugar de Presidente de uma
mes
da
Silva, advogado, foi tomou posse em 4 de outubro América Latina. Em todos os amor de Jesus pelas crianças.
nação, demonstrando sua
presidente
do Gideões In- de 2008 e durante este tempo trabalhos de planejamento
E assim, para dar assistêncompetência de governar
ternacionais,
Sessão Niterói, que está como Presidente, já deu preferência a assistência cia a criança, foi feito um
um país. Neste dia tão especial gostaria de destacar três antes de se formar em pastor visitou 16 países, dos 19 que a mulher e as crianças. As planejamento com temas:
mulheres que são exemplo foi diácono na PIB de Niterói compõe a UFBAL, como tam- crianças são o futuro das Criança nossa esperança em
de vida: Débora (Israel); Miss e fundador do Coro Cantores bém participou dos programas nações e precisam ser bem 5 fases para América Latina
Mercy Jeyaraja Rao (Índia) e a de Cristo da PIB de Niterói, realizados em outros países, orientadas. Jesus Cristo fez (em 2009). A criança para
Missionária Marlene Baltazar em síntese é um líder de principalmente a Tailândia, uma comparação muito sábia Jesus (em 2010). A Criança
notório saber e atualmente é Haiti, levando a Palavra de em relação a criança (Mateus em situação de risco (em
da Nóbrega Gomes.
Débora foi uma mulher pastor Presidente da Primeira Deus.
18.2-4). “Alguns discípulos 2011). Preparar líderes para
alcançar as Crianças (em
muito consagrada juíza e pro2012). A Criança e a Família
fetiza, o seu nome ocupa um
(em 2013). Desenvolver os
lugar de destaque na Bíblia
dons e talentos da Criança
Sagrada por ser uma mulher
e Adolescente na Educação.
forte e corajosa, e sua fé em
E também a necessidade de
Deus, era a sua proteção, em
dar apoio ao PEPE (Programa
tudo que desejava realizar,
de Educação Pré Escolar) em
e pela sua generosidade foi
relação a criança e ao adoconsiderada mãe do Povo
lescente.
de Israel.
E assim é o trabalho da misMiss Mercy Jeyaraja Rao
sionária Marlene, dedicado a
é uma indiana que se conUFBAL e como palestrante,
verteu aceitando Jesus Cristo
por onde passa deixa sempre
como seu Salvador e se batimensagens enriquecedoras
zou na Igreja Batista e se torda Palavra de Deus, onde
nou uma missionária muito
a esperança e o caminho
consagrada que conquistou
certo para salvação por Jesus
um lugar de destaque, reCristo. Neste dia tão especial,
presentando as mulheres
Dia Internacional da Mulher,
batistas, como Presidente
homenagear Marlene Baldo Departamento Feminino
tazar da Nóbrega Gomes é
da Aliança Batista Mundial,
exaltar os méritos da mulher
levando a muitos países dos
batista brasileira consagrada
cinco continentes mensagens
ao Deus eterno. A Deus toda
da palavra de Deus, para que
honra toda glória por esta
todos os povos possam ser Inez Palacios (Peru), Ofelia Rendon de Tapuy (Equador), Ann de Ávila (Venezuela) e
vida tão preciosa.
salvos por Jesus Cristo.
Marlene Baltazar N. Gomes
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Trabalho com surdos em Nova Iguaçu
Ana Luiza Menezes
Redação JMN

A

Igreja Batista em
Libras de Nova
Iguaçu (RJ), liderada pelos missionários Marco Aurélio e
Glaucia da Silva, organizou
um mini-retiro, no período
de carnaval, recebendo 41
surdos e 7 ouvintes durante três dias. Por meio de
atividades e pregação da
Palavra, o objetivo era incentivar cada participante a
pensar nos valores do Reino
de Deus, da vida cotidiana
e também a viver de acordo
com a vontade de Cristo.
Aproveitando as técnicas
do Kids Games, que se ba-

seiam em brincadeiras, o
missionário Marco Aurélio
e o irmão Milsom Ferreira,
que também é técnico de
futebol e membro da Igreja
Batista Campo dos Afonsos,
no Rio de Janeiro, fizeram
com que os adolescentes
refletissem sobre os valores
para a vida e salvação. Também por meio da exibição
do filme Jesus, eles enfatizaram o sofrimento vicário
de Cristo na cruz.
Na mensagem sobre Jesus
– a verdadeira alegria, os
missionários enfatizaram
que as alegrias proporcionadas pelos prazeres do
mundo são passageiras e
que apenas Jesus garante
uma alegria que não acaba.

Ao final, 15 surdos foram à
frente entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Segundo a missionária Glaucia,
também uma jovem, que
já tinha aceitado a Cristo,
foi à frente chorando porque sonha em ver sua mãe
convertida. “Os planos de
Deus são mais elevados
do que os nossos. Tentando atingir os corações dos
surdos, percebemos que
agora eles não só estão se
convertendo, mas estão
conscientes da necessidade
de alcançar outras pessoas”, disse a missionária.
Aqueles que se encontram
na mesma situação dessa
jovem, clamando ao Senhor
pela salvação de um mem-

Jovens que aceitaram Jesus

bro da família, poderão Dias de Oração Impactando
intensificar as orações du- a Família, entre 12 de maio
rante a campanha dos 100 e 19 de agosto.

Exemplo de Igreja Multiplicadora
Pr. Ney Ladeia
IB da Capunga (Recife/PE)

C

omo é bom poder apresentar um
bom exemplo de
igreja multiplicadora – aquela que já nasce trazendo em seu DNA o
gene da expansão e da visão
missionária. Foi assim que
nasceu nossa congregação
em Porto de Galinhas. Em
convênio com a Junta de Missões Nacionais e contando
com o apoio da Igreja Batista
Emanuel, a Igreja Batista da
Capunga chegou, há dois
anos, em Porto de Galinhas,
com uma proposta arrojada.
Um dos maiores e mais
conhecidos polos turísticos
do Nordeste, atraindo mão
de obra nacional e internacional pela grande expansão
econômica vivida na região,
Porto de Galinhas apresenta
uma realidade bem peculiar.
E foi com a experiência de
trabalho transcultural que

Pastores à frente da congregação recém-inaugurada

o casal de missionários, Pr.
Silas e Patrícia Pereira, acompanhado de suas filhas, Sara
e Priscila, aceitaram o desafio

proposto por sua Igreja para
plantar uma Igreja diferente,
aberta inclusive para um ministério bilíngue que pudesse

seu templo, estrategicamente postado na principal rua
da comunidade. Mas o que
mais fascina neste trabalho é
a visão multiplicadora que já
apresenta. Antes mesmo de
se tornar formalmente Igreja,
Porto de Galinhas já começa
uma nova Congregação, em
outra área turística da região.
No dia 15 de fevereiro,
em uma linda celebração,
foi inaugurada a Congregação Batista em Serrambi
– uma congregação da Congregação, também sob os
cuidados do mesmo casal de
missionários. Desta forma, a
Capunga estende ainda mais
seu trabalho, num processo
de multiplicação, conforme a
proposta da Junta de Missões
Nacionais.
E não pararemos aí, novos
projetos já existem para uma
efetiva expansão no litoral
sul do Estado. Com o envolalcançar turistas e empreen- vimento da JMN e o apoio
dedores estrangeiros.
de outras Igrejas, certamenA congregação nasceu, e em te o trabalho continuará a
dezembro de 2012 inaugurou avançar.
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SIB Manaus dá posse ao novo pastor
Cleber Souza
Pastor da SIB Manaus

A

pós três anos de
oração e busca do
direcionamento de
Deus para escolha
de seu novo pastor, a Segunda Igreja Batista de Manaus deu posse, no dia 02
de fevereiro, ao pastor Cleber
Sebastião Faria de Souza, em
um culto de gratidão marcado pela emoção e alegria
da igreja local, convidados,
pastores e família pastoral.
Naquela ocasião a mensagem de posse foi proferida
pelo pastor da Igreja Batista
Missionária no Maracanã, RJ,
pastor Alexandre Aló, amigo pessoal do pastor Cleber
Souza que o encorajou a caminhar cumprindo a vontade
de Deus, sempre animado
por suas promessas de esperança e por Sua Palavra que
inspira e orienta os que são
chamados para o ministério.
O Executivo da Convenção
Batista do Estado do Amazonas, pastor Teodorio Soares
de Souza, participou da programação e saudou a família
pastoral com palavras acolhedoras, ratificando seu desejo
de apoiar o ministério do
pastor Cleber e convidando-o
a continuar firme com a SIB
Manaus apoiando e convenção estadual.
Pastor Cleber é casado com
Claudia Souza e o casal tem
dois filhos: Priscila (21) e

Dedicação da família pastoral

Lucas (19). O casal é oriundo
do Rio de Janeiro e foi, por
16 anos, missionário da Junta
de Missões Nacionais, onde
atuou na plantação de igreja
e na coordenação e gerência
regional de Minas Gerais e
Rio de Janeiro respectivamente, no período de 1996
a 2012.
As festividades na SIB Manaus no primeiro final de
semana de fevereiro, além do
culto de posse pastoral, celebraram as comemorações
do 92º aniversário da igreja
local. Foram dias festivos
e de muita gratidão a Deus
por tantas vitórias e bênçãos
alcançadas pela Igreja, realização de batismos e pela pregação do evangelho da graça
naqueles dias, encorajando
pessoas a receberem a Cristo
e outros a tornarem-se membros da igreja pelo batismo.
A SIB Manaus é uma igreja

Igreja ora em momento de posse

amorosa e acolhedora. Fica
no centro da cidade de Manaus, em frente à Praça da
Saudade e sempre estará de
portas abertas para receber e
acolher os que querem ouvir
e aprender de Sua Palavra,
bem como influenciar sua comunidade com a mensagem
do evangelho.
É uma igreja extremamente
missionária e vários membros adotam missionários de
JMM e JMN, bem como a
própria igreja. A SIB Manaus
comissionou e enviou as
Radicais latino-americanas
Thaís Martins (2012) e Érika
Freitas (2013) e, ainda, a
Radical Amazônia Priscila
Maressa (2013), filha do pastor Donaldo (líder do projeto Radical AM), sendo este
também adotado pela igreja.
O ciemista Anderson Tiago
também é apoiado pela SIB
Manaus. A Igreja possui três

Bênção Apostólica ao final do culto de posse

Congregações, sendo uma
delas, projeto da JMN em Tabatinga - AM e, fielmente, envia as ofertas missionárias às
agências missionárias, bem
como o plano cooperativo.
Em sua palavra, no dia
da posse, o pastor Cleber
lembrou à igreja local sobre a necessidade de viver
o evangelho da graça de
Cristo de forma coerente,

bíblica e com compaixão, a
fim de alcançar muitos para
Deus na cidade de Manaus
e, ainda, convocou todos
que desejam cooperar com
a propagação do Reino de
Deus em Manaus, para juntos à família pastoral, buscarem orientação de Deus
no cumprimento da missão
de fazer Cristo conhecido e
adorado na cidade.

Retiro Espiritual da JUBAMS
Diretoria da JUBAMS

A

Juventude Batista
Sul Mato Grossense
realizou mais um
retiro espiritual no
período de carnaval, dos
dias 09 a 13 de fevereiro, no
Acampamento da Convenção Batista do Mato Grosso
do Sul – Sítio Piraputanga,
a mais de 60 km da Capital
Campo Grande. O encontro
que teve a representação de
todas as regiões associacionais do Estado reuniu mais
de 250 jovens, que vibraram
com muita adoração reflexão
e diversão. Entre elas rapel,

trilhas, descida de barco no
rio e muito mais. O tema
do retiro foi “Geração Bem
Aventurada”, com seis preleções focando detalhes específicos sobre o tema, conseguimos um grande avanço a
frente da JUBAMS e estamos
felizes, a equipe está motivada e as lideranças envolvidas.
“Nosso desejo é abençoar
a juventude de nosso Estado
treinando, capacitando e
envolvendo na obra missionária”, disse o presidente
da JUBAMS. Alex, membro
da Igreja Batista em Nova
Andradina, e também coordenador da região cen-

tro oeste do Brasil pela JBB.
O congresso contou com a
presença do Presidente da
Juventude Batista Brasileira,
pastor Diego Bravim, que
trouxe algumas preleções e
abriu o retiro falando sobre
uma geração bem aventurada, que adora a Deus de todo
o coração. Além do pastor
Diego estiveram presentes
os pastores, Isarel Azevedo
e Reinaldo, da Igreja Batista
em Nova Andradina, o ministério de adoração Tekla
também abençoou com os
louvores. Confira as próximas
atividades da JUBAMS pelo
Facebook.
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Organização da mais nova Igreja
em Teresópolis
Comunicação da IB Serrana

N

o dia 08 de dezembro de 2012,
a Igreja Batista
Serrana em Teresópolis, pastor Zilmar de
Oliveira Leite, organizou a
Congregação Batista Beréia
em Igreja. Numa noite festiva
e abençoada, com a presença
dos pastores, líderes e igrejas
para a formação do concílio
examinador, assim constituído: Presidente: Pastor Zilmar
de Oliveira Leite, presidente
da Associação Batista Serra
dos Órgãos; Secretária - irmã

Valéria Castor de Freitas, da
Missão Batista Serrana do
Alto; Examinador - Pastor
Aroldo Machado Júnior, da
Segunda Igreja Batista do
Meudon; Oração de Organização - Pastor Moacir da
Silva, da Igreja Batista Bom
Jardim de Vista Alegre; Entrega da Bíblia - Pastor Jonas
Domingos do Rego, da Primeira Igreja Batista de Teresópolis; Leitura do Pacto das
Igrejas Batistas - Diaconisa
Nilda Alves Fonseca Leite, da
Igreja Batista Serrana.
O sermão oficial ficou a cargo do Pastor Zilmar Leite, que

pregou a mensagem baseada
no texto de Marcos 16.15-18,
que enfatizou o cumprir o “ide
de Jesus”, através de uma vida
exemplar (Mat. 5.16); pelo testemunho fiel (At. 4.13; 26.16);
com contribuições abundantes
(I Cor. 16.2) e com disposição
pessoal (I Cor. 9.16); e finalmente a necessidade de formar
novas lideranças para esse
tempo, abrindo novas frentes
de trabalho para pregação do
Evangelho de Cristo.
Tomou posse na liderança
da Igreja o Pastor Silas Alves
Figueira, que na oportunidade levou uma palavra de
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Pr. Silas e esposa Claudia Figueira

agradecimento aos colegas misso com Deus e a denomie as igrejas, despertando a nação. Algumas Igrejas Batisnovel igreja para um compro- tas se fizeram representar.

PIB de Atibaia envia jovem
missionário ao Sertão do Piauí

Priscila Slobodticov
Comunicação PIBA

“Porque a terra se encherá
do conhecimento da glória
do Senhor, como as águas
cobrem o mar” (Habacuque
2.14).

O

dia 18 de fevereiro de 2013 foi
o dia escolhido
para que mais
um jovem brasileiro vocacionado, colocasse em prática o seu chamado. Josué de
Paiva Sant’Anna, de 20 anos,
realizará neste ano de 2013
um estágio missionário no
interior do Piauí.

A cidade escolhida foi Bom
Jesus do Piauí. Enviado pela
PIBA (Primeira Igreja Batista
de Atibaia), Josué irá trabalhar no planejamento estratégico de plantação de igrejas
nas áreas mais carentes do
Evangelho no Piauí. A data
de partida está marcada, e
a de volta será somente em
dezembro de 2013.
Josué compartilha que
sempre foi o seu desejo
trabalhar em missões; assim, foi para o seminário
para estudar e fazer o curso
com esta ênfase. O projeto
Piauí foi uma proposta da
igreja (PIBA) e Josué logo se
envolveu, pois percebeu a

oportunidade de servir em
um dos estados brasileiros
mais carentes do Evangelho.
O plano da PIBA ao investir
no sertão do Piauí não é simplesmente de plantar várias
igrejas em qualquer lugar,
mas em plantar igrejas fortes
em lugares estratégicos, para
que estas igrejas plantem outras, e assim sucessivamente.
As expectativas de Josué são
de ajudar no fortalecimento
deste movimento de plantação de igrejas.
Pedidos de oração de Josué:
• Por segurança
• Por fidelidade no ministério
• Por santidade na minha
vida pessoal
• Pela adaptação ao novo
lugar e novas pessoas
• Pelo fortalecimento da
igreja
• Pelos projetos em andamento no Piauí
Conheça um pouco mais
da realidade de Bom Jesus
do Piauí:
Conforme o Censo IBGE
2010 sua população é de
22.632 habitantes. Possui

uma área de 5.469 km². Segundo dados do Instituto
Nacional de Meteorologia
(INMET), a temperatura máxima foi de 44,7ºC, observada
dia 21 de novembro de 2005,
sendo que esta é a maior
temperatura já registrada no
Brasil.
O Piauí, especialmente
no interior, enfrenta muitos
desafios para a obra missio-

nária. O catolicismo é muito
forte, pois há uma questão
histórica na região. O maior
desafio missionário é de fortalecer a igreja evangélica
existente, para que os cristãos
participem da evangelização
local. Existem projetos para
treinamento de líderes no
interior do Piauí, mas ainda
é preciso desenvolver muitos
trabalhos.
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Um dos livros mais vendidos
no país é de um batista

Rubens Teixeira e William Douglas (a direita)

O

livro As 25 leis
bíblicas do sucesso está entre as
listas mais conceituadas de mais vendidos
do país. É muito difícil um
livro escrito por crentes entrar nessas listas, por isso
estamos glorificando a Deus
por este feito!
1º lugar na Revista Veja
(http://veja.abril.com.br/livros_mais_vendidos/)
1º lugar na Revista Você S.A
1º lugar no Jornal Folha de
São Paulo
1º lugar no Jornal Valor
Econômico

1º lugar no Site PublishNews – categoria negócios
(http://www.publishnews.
com.br/telas/mais-vendidos/
Default.aspx?cat=8)
9º lugar PublishNews –
categoria geral (http://www.
publishnews.com.br/telas/
mais-vendidos/)
“Este livro é uma alternativa
e um exemplo para ajudar
mais e mais pessoas a evoluir
e a crescer”, afirmou Eike
Batista, empresário brasileiro.
A Bíblia é o melhor manual
sobre o sucesso já escrito até
hoje. Ao contrário do que se
imagina, ela não trata apenas

de religião, mas também de
valores fundamentais para
se construir uma base sólida
para a vida profissional.
E foi nessa fonte de sabedoria milenar que William
Douglas e Rubens Teixeira
garimparam as orientações
para consolidar as 25 leis que
compõem este livro.
São lições sobre a importância do esforço e da dedicação
ao trabalho, da incansável
busca de conhecimento e evolução pessoal, do respeito aos
outros e, acima de tudo, de um
forte senso de honestidade.
Para comprovar a eficácia
dessas leis, os autores mostram que os princípios de
sucesso de grandes empresários e pensadores da administração, como Warren Buffett,
Eike Batista, Napoleon Hill e
Jim Collins, são calcados em
passagens das escrituras.
Também dão exemplos
de pessoas que venceram
na vida seguindo os preceitos bíblicos, as vezes sem
motivação religiosa ou até
mesmo sem saber a origem
dos ensinamentos pelos quais
se pautavam.
Não importa sua orientação espiritual nem se você é

dono de empresa, gerente ou
trabalhador, com este livro
você aprenderá:
• Os antídotos contra os
sete pecados capitais na busca do sucesso
• O que Salomão ensina
no livro de Provérbios sobre
êxito profissional
• Os erros da “teologia da
prosperidade” e da “teologia
da miséria” e a importância
de uma mentalidade que
favoreça o desenvolvimento
pessoal e profissional
• As dez virtudes recomendadas pela Bíblia e cobiçadas
pelo mercado de trabalho
• Como ter uma relação
harmoniosa com o dinheiro
• 150 citações bíblicas
para alcançar a excelência, a
credibilidade e o sucesso
William Douglas é juiz federal/RJ, professor universitário e autor de 35 livros. Membro da Igreja Batista Central
de Niterói, RJ. Primeiro colocado em vários concursos
públicos, seu maior sucesso
editorial é Como passar em
provas e concursos (Ed. Impetus), com 180 mil exemplares
vendidos. Palestrante requisitado, já falou para mais de
1,2 milhão de pessoas no

Brasil. Faz parte do Movimento Educafro (Educação e
Cidadania de Afrodescendentes e Carentes).
Rubens Teixeira é diretor
financeiro e administrativo da
Transpetro, analista do Banco
Central, professor, escritor e
palestrante. É formado em Engenharia Civil (IME), Direito
(UFRJ) e Ciências Militares
(AMAN), com mestrado em
Engenharia Nuclear (IME).
Sua tese de doutorado em
Economia (UFF) e sua monografia de Direito foram
premiadas. É membro da
Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra.

Inauguração de novo templo em
Jataizinho
Luiz Batista de França
Pastor da PIB de Jataizinho,
Paraná

I

nauguração de um novo
templo, em13 de outubro de 2012, foi um dia
histórico para a Primeira
Igreja Batista em Jataizinho,
no Paraná. Inauguração de
seu novo Templo foi um sonho realizado.
Foi um momento memorável em que podemos dizer
como o salmista: “Grandes
coisas fez o Senhor por nós;
por isso, estamos alegres”
(Sal. 126.3). Ainda podemos
exaltar ao Senhor, como Samuel: “Até aqui nos ajudou o
Senhor” (I Sam. 7.12).
A presença dos batistas
nesta cidade é um sinal de fé
viva no Senhor Jesus Cristo,
como único Salvador. Tudo
contribuiu para a realização
do culto que agrada a Deus
e fez bem aqueles que cultuam. A mensagem foi genuinamente bíblica, baseada no
Salmos 126, sobre o tema:
“Quando o sonho se torna
realidade”.

O pregador foi o pastor
Raimundo Soares de Souza,
ele foi sábio e seguro na
entrega da mensagem perante o auditório. O Coral
da Associação das Igrejas
Batistas do Norte do Paraná
(ABANOPA), fez brilhante
apresentação sob a liderança
dos seguintes irmãos: José
Ferreira França e da irmã
Rose Andréia. Os hinos e
cânticos sem nenhuma heresia doutrinária. Leitura
bíblica e participação ativa
da congregação. O santuário
ficou completamente lotado,
autoridades, professores, irmãos de outras comunidades

religiosas e do público em
geral. O culto foi encerrado
com a bênção apostólica impetrada pelo pastor Marcelo
Bueno Ciaca.
Todos sabiam que a igreja
é lugar de alegria e crescimento espiritual do reino
de Deus. O pastor titular
da Igreja, Luiz Batista de
França, agradeceu a todos e
convidou para participarem
da confraternização no salão
de recepção da Igreja para
comer bolo e tomar refrigerante. Foi um momento
de muita alegria e afetuosos
abraços. A Deus toda honra
e toda glória.
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JMM mobiliza promotores de
Missões pelo Brasil
Muitos promotores de MisWilly Rangel
Redação de Missões Mundiais sões têm entrado em contato
com a JMM para falar como
estemunhos impac- foram os acampamentos nos
t a n t e s , p a l e s t r a s estados onde atuam. Este foi
e r e l a t os sob r e o o caso de Eneliana Vieira
campo, materiais dos Santos, que participou
exclusivos e treinamento. do acampamento no Rio de
Tudo isso e muito mais os Janeiro, sobre o qual destaca
promotores voluntários de a palavra aprendizado.
“Deus fala conosco em todo
Missões encontraram nos
acampamentos da JMM. instante. É muito bom poder
Em todas as regiões do país, compartilhar experiências
os promotores lotaram os vividas em nossas igrejas e
acampamentos e agora estão ver e ouvir de perto o que
prontos para mobilizar as Deus tem feito no mundo”,
igrejas evangélicas brasileiras escreveu na página da JMM
a participarem da Campanha no Facebook.
“Foi tão bem organizado
2013, com o tema “Testemunhe às Nações pelo Poder do que não vimos o tempo passar. Quando percebemos, já
Espírito”.

T

estava na hora de ir embora.
Ainda estou impactado pelo
acampamento, muito bem
organizado. Destaque para as
mensagens”, disse Jair Barros,
que também esteve no acampamento fluminense.
O promotor de Missões da
PIB Jaú/SP, Zezinho Godoy,
participou do acampamento
em São Paulo e diz ter sido
impactante.
“Ficamos alegres em saber
o quanto Deus tem usado os
missionários, alguns com suas
profissões, para testemunhar
às nações. Tenho que agradecer a Deus, que me deu
o privilégio de participar e
poder aproximar meus irmãos
do campo missionário. Vamos

juntos testemunhar o Evangelho de Cristo às nações pelo
poder do Espírito”, disse.
O missionário mobilizador
para a Região Centro-Oeste,
Henrique Davanso, destacou
os momentos de oração nas
madrugadas do acampamento
realizado em Goiás.
“Foram momentos de intercessão em prol dos missionários e dos campos”, disse
Davanso, que serviu como
missionário na Albânia, no
Leste Europeu.
No Espírito Santo, “um dos
momentos mais enriquecedores foi quando vários vocacionados se apresentaram a
Deus e muitas vidas se comprometeram a mobilizar, orar,
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investir e ir”, disse o missionário mobilizador Fabio Daniel.
Aconteceram ainda acampamentos de promotores nos
estados da Paraíba, Amazonas, Pará, Mato Grosso do
Sul, Alagoas e Paraná.
Missões Mundiais espera
que esses acampamentos tenham servido para abençoar
a obra missionária e despertar
cada vez mais as igrejas para
a importância de testemunhar
o Evangelho de Cristo a quem
nunca ouviu falar em Jesus.
Ainda há acampamentos
por acontecer. A agenda dos
próximos eventos e formulário para inscrição está disponível em www.jmm.org.br/
relacionamento .

Acampamento do Rio de Janeiro reuniu mais de 450 promotores
voluntários de Missões

Acampamento de promotores voluntários de GO e DF

Testemunhe às nações
também com suas ofertas

levantamento da oferta misMarcia Pinheiro
Redação de Missões Mundiais sionária anual. Após receber
da JMM as informações sofertar. Este é o bre os desafios missionários,
quarto pilar da a igreja escolhe um dia do
Campanha 2013 primeiro semestre para que
de Missões Mun- todos possam se mobilizar e
diais: Testemunhe às Nações ofertar. A oferta recebida pela
pelo Poder do Espírito. Ele JMM contribui para o avanço
representa mais do que contri- e sustento das ações para
buir e sustentar a obra missio- evangelização dos povos.
nária. É um convite para que
Como enviar a oferta
cada crente ame, doe, oferte
missionária
e viva a missão.
Use os boletos bancários
Para cumprir a Grande Comissão, é necessário amar a que Missões Mundiais envia
Deus, ao próximo e entender para a igreja. A data de vena urgência de testemunhar o cimento é 30 de setembro.
Os boletos podem ser usados
Evangelho a toda criatura.
O amor é a base da oferta em qualquer agência bancária
sincera. Incentivemos uns aos do país, via internet ou nas
outros a amar os não alcança- agências dos Correios, através
dos, a doar tempo, atenção, do Banco Postal. A área do
talentos e vocação para a boleto denominada recibo do
evangelização do mundo, e sacado, devidamente autentiainda, a ofertar com sinceri- cada pelo banco, vale como
recibo para a contabilidade da
dade e liberalidade.
O Dia Especial de Ofertas igreja. Caso necessite de mais
para Missões Mundiais é uma boletos, entre em contato com
das muitas oportunidades que a JMM (21) 2122-1933 ou
os crentes têm de participar pelo e-mail pam@jmm.org.br .
Outras opções de envio da
desta missão. A data deve ser
escolhida pelas igrejas para o oferta, caso seja necessário

O

são depósito (neste caso, é
necessário enviar uma cópia
do depósito para a Junta de
Missões Mundiais para o e-mail pam@jmm.org.br ou por
fax) e cheque nominal (para
as igrejas que não puderem
optar pelo boleto bancário
ou depósito, existe a opção
de envio através de cheque
nominal cruzado à Junta de
Missões Mundiais por carta
registrada. Apelamos para que
a oferta recolhida seja enviada, se possível, à medida que
a mesma for levantada, pois as
necessidades da obra missionária mundial são urgentes).
Observações importantes:
Não envie a oferta por outro
meio, pois o boleto é a maneira mais rápida e oferece total
segurança na identificação da
igreja. Não utilize o boleto de
outra igreja ou congregação,
pois cada documento está
codificado para identificar
apenas a igreja ofertante.
Os boletos destinam-se apenas à oferta do Dia Especial;
não devem ser utilizados para
contribuir com o Programa de
Adoção Missionária (PAM).

Na revista Gratidão da próxima Campanha (2014), será
publicado o total das ofertas
(Dia Especial e PAM, tanto da
igreja quanto dos adotantes
individuais) recebidas até 30
de setembro de 2013, quando
encerra o ano convencional.
Sua oferta para o Dia Especial é usada para anunciar
às nações que Jesus Cristo é
o Senhor. O mundo ainda
tem cerca de 3.800 povos
que nunca ouviram falar do
Evangelho de Cristo. E uma

das formas de você levar esta
mensagem até eles é ofertando com amor para a manutenção e crescimento deste
trabalho. Atualmente, a JMM
tem mais de 750 missionários
em 72 países. A meta, já para
este ano, é chegar à marca de
900 missionários e abrir 10
novos campos, chegando até
os confins da Terra com a Palavra de Deus e ações sociais
e humanitárias nas áreas de
saúde, educação, esportes,
entre outras.
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Departamento de Ação Social da CBB

Raimundo C. Barreto Jr.
Aliança Batista Mundial

P

or mais de duas décadas, a Aliança Batista
Mundial (BWA) tem
incentivado batistas
ao redor do mundo a celebrarem o Dia Internacional dos
Direitos Humanos. A data
coincide com o aniversário
da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que foi
aprovada em 10 de dezembro de 1948.
Desde o início do movimento batista moderno, no
século XVII, a luta por liberdade e justiça tem tido um
lugar importante na formação
da visão batista. Em 1612,
notamos Thomas Helwys,
um dos pioneiros batistas
na Inglaterra, já defendendo
a liberdade religiosa para
todas as pessoas, independentemente de suas afiliações religiosas. Muitos outros
batistas surgiram desde então
afirmando a dignidade de
todos os seres humanos e
agindo em defesa dos seus
direitos e liberdades fundamentais. O teólogo Batista
alemão Thorwald Lorenzen
sugeriu que a luta dos pioneiros batistas tornou-se um
ingrediente importante para
os Direitos Humanos que
mais tarde foram codificados
internacionalmente, e que
são universalmente reconhecidos hoje.
Na esfera internacional,
desde a formação da Aliança
Batista Mundial (BWA), em

1905, questões de direitos
humanos e justiça têm sido
uma parte importante da sua
agenda. A Constituição da
BWA afirma que um dos seus
objetivos é “agir como uma
agência de reconciliação,
buscando paz para todas as
pessoas, e defendendo as
reivindicações dos direitos
humanos fundamentais, incluindo a plena liberdade
religiosa”. Ao longo do seu
primeiro século de existência, a BWA produziu inúmeras declarações condenando
a perseguição religiosa, o
racismo, o genocídio e outras violações dos direitos
humanos.
No século XXI, a tarefa de
redobrar esforços para ser
uma voz para os sem voz, e
exercer um ministério profético em situações adversas
continua sendo um desafio
muito importante para os
batistas e outros cristãos ao
redor do mundo. Nossos
irmãos e irmãs na Palestina,
Síria, Egito, República Democrática do Congo, Nigéria,
Paquistão, Birmânia / Myanmar, Malásia, Cazaquistão,
Uzbequistão, Índia, e em
muitas outras partes do mundo — particularmente os que
vivem como minorias étnicas
ou religiosas — continuam
a conclamar a comunidade
batista global para ajudá-los
nas suas dificuldades, demostrando amor e solidariedade,
e ajudando a fortalecer e empoderar suas próprias vozes.
Em dezembro de 2012 a

BWA utilizou o Dia Internacional dos Direitos Humanos
como uma oportunidade especial para conclamar os batistas de todo o mundo para
um dia comum de oração
pelo povo da Nigéria, à luz
dos episódios de violência
no norte daquele país, onde
mais de 1.400 pessoas foram
mortas em atentados desde
2010.
Algumas igrejas batistas,
e muitos de seus membros
individualmente, têm sido
frequentemente afetadas por
atentados e ataques perpetrados por grupos extremistas.
Em novembro de 2012, a
Convenção Batista da Nigéria perdeu dois pastores que
atuavam na capelania de
uma faculdade, em ataques a
bomba em Jaji, Kaduna.
Uma delegação representando a BWA - composta por
Raimundo Barreto, Diretor
da Divisão de Liberdade e
Justiça; Daniel Buttry, da
American Baptist Churches, e
membro da Comissão de Paz
da BWA, e Rosalee Velloso
Ewell, Diretora Executiva
da Comissão de Teologia da
Aliança Evangélica Mundial
e membro da Comissão de
Relações Batista - Muçulmana - visitou a Nigéria nos dias
4 a 10 de dezembro de 2012.
Tivemos a oportunidade de
celebrar o Dia dos Direitos
Humanos com as congregações batistas da Nigéria, e de
assegurar-lhes a solidariedade da família batista mundial.
Em Abuja, capital da Ni-

géria, num esforço conjunto
com os batistas nigerianos
e outras organizações nigerianas, realizamos um seminário de dois dias sobre
a resolução de conflitos e
a coexistência pacífica no
Instituto de Paz e Resolução
de Conflitos (IPCR) do Ministério de Relações Exteriores
do governo nigeriano. Esta
foi uma oportunidade única
para que líderes nigerianos
de diferentes grupos étnicos
e religiosos pudessem refletir
em conjunto sobre formas
de superar a desconfiança
mútua e o extremismo.
A delegação BWA visitou
algumas das igrejas que foram atacadas nas cidades
de Kaduna, Jos e Kafanchan,
para orar com eles, expressar
solidariedade e oferecer encorajamento para as vítimas
desses ataques. A equipe
também visitou o gabinete
do presidente do país e de
dois governadores de estado
para requisitar outras medidas que possam garantir a
proteção de todos nas zonas
atingidas pela violência, e
para incentivar maior apoio a
iniciativas da sociedade civil
para promover a reconciliação e a paz.
Na cidade de Kaduna, nos
reunimos com James Wuye,
um pastor evangélico, e
Ashafa Mohammed, um irmão muçulmano, diretores
do Centro Interreligioso de
Mediação de Conflitos em
Kaduna. Os dois homens,
que um dia lideraram milícias

em lados opostos de um conflito sangrento, encontraram
o caminho da reconciliação
anos atrás e, desde então, se
tornaram ícones de esforços
conjuntos para promover a
paz e a reconciliação, não
só na Nigéria, mas em outros
países africanos.
A visita teve grande impacto, tendo cobertura da mídia
a nível nacional, e gerando
um sentimento de profunda
gratidão para com o amor e
atenção demonstrados pelos
batistas de todo o mundo
para com a situação vivida
na Nigéria. O Presidente da
Convenção Batista Nigéria,
Dr. Supo Ayokunle disse
aos representantes BWA que
os batistas nigerianos darão
seguimento as essas iniciativas. As conversas já estão
em curso na NBC no sentido
de explorar novas oportunidades para o diálogo e para
a construção de uma maior
compreensão. “A Nigéria
precisa muito disso neste
momento”, disse B. Uche
Enyioha, presidente da NBC.
Em julho de 2012, a BWA
aprovou uma resolução pedindo “o fim de toda a violência e abuso dos direitos
humanos na Nigéria”, e encorajando “nossas irmãs e
irmãos batistas a continuar a
buscar meios de promover a
paz e o respeito por todas as
pessoas na Nigéria. “A BWA
apelou ao governo da Nigéria para em todos os níveis
garantir a segurança de todas
as pessoas no país.

COMUNICAÇÃO
A Primeira Igreja Batista em Vila de Cava, Nova Iguaçu-RJ, filiada à Associação
Batista Belforroxense e Convenção Batista Fluminense, vem convidar as igrejas e
pastores da Convenção Batista Brasileira para compor o Concílio que examinará
a Missão Batista no Parque Roquelândia (Vila de Cava, Nova Iguaçu-RJ) visando
a sua organização em Igreja no dia 30 de março de 2013.
Programa: 18h00 – Concílio
20h00 – Culto
Endereço da Missão: Rua 20, Lote 4 e 5 - Parque Roquelândia (Vila de Cava)
Endereço da Primeira Igreja Batista em Vila de Cava: Rua Bayron Dore de Almeida nº 439, Vila de Cava, Nova Iguaçu-RJ
Telefone: (21) 2658-7910
E-mail: pibvcava@gmail.com
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O maestro Nabor Nunes partiu
para cantar no coro celeste
Francisco Bonato Pereira
Colaborador de OJB

N

o último domingo,
17 de fevereiro de
2013, participei
de dois momentos
em cultos em Ação de Graças
a Deus pela vida e pela influência de Nabor Nunes Filho,
o primeiro no culto matinal
na IB do Cordeiro, no Recife,
onde Nabor foi ministro da
juventude, organista e pastor
interino (1965-1969), no qual
lemos o seu resumo biográfico, recordamos da figura querida de Nabor o centenário
Coro IBCor, sob a regência
do maestro Daniel Gouveia,
entoou o “Pai Nosso Sertanejo” e a Igreja agradeceu a
Deus pela vida de Nabor e
por sua influencia e rogamos
as consolações do Altíssimo
para Miriam e para os filhos
e netos.
O segundo momento, no
culto noturno na IB da Capunga, quando o pastor Ney
Ladeia, recordou a passagem
de Nabor no ministério da
Igreja, leu o resumo biográfico, recordou da apresentação
pelo Coro Capunga, da cantata de sua autoria, e da amizade que une a ele e a muitos
membros da IB Capunga, o
Coro Capunga, sob a regência
do maestro Apolonio Ataide,
entoou “Creio em Deus” e
agradecemos a Deus pela
vida de Nabor e rogamos as

bênçãos para a família que
ficou aguardando o reencontro celeste.
Um terceiro momento, em
que não pudemos estar presentes, pela distância, quando
a IB Liberdade (SP), pastoreada por nosso amigo Pr. Eli Fernandes, rendeu graças a Deus
pela vida de Nabor, com o
Coro Liberdade, dirigida pelo
maestro Donaldo Guedes,
amigo pessoal e discípulo
de Nabor, entoou música da
lavra de Nabor, enlevando a
congregação da Liberdade.
No momento em que a saudade nos faz sentir a falta de
Nabor, agradecemos a Deus
porque sua vida, sua influência nos fez mais cristãos e sua
música, divinamente inspirada nos aproxima de Deus.
O maestro Nabor Nunes
Filho, o pioneiro da música
sacra em ritmo nordestino,
membro da Igreja Batista da
Liberdade (SP), ovelha do pastor Eli Fernandes de Oliveira,
faleceu a 12 de fevereiro de
2013, de infarto fulminante,
na sua residência em Americana (SP). Nabor era casado
com a médica Miriam Correa
Ferreira Nunes, e tinha três
filhos Adriana, Luciana e Luciano.
Nabor Nunes Filho nasceu
e Itabaiana (PB), a 27 de junho de 1944, filho de Noemi
Marques de Figueira e de Nabor Nunes de Figueira, sendo
ela membro da Igreja Batista

de Itabaiana, igreja onde a
mãe ensinou o filho a adorar
Deus.
Nabor Nunes cursou o fundamental e o médio (antigos
ginasial e cientifico) no Colégio Americano Batista, no
Recife (PE), passando a cultuar
a Deus na IB do Cordeiro (Pr.
David Mein). Ouvia a palestra
do Pr. David Gomes, sobre
missões, “Nabor, sentado
ao piano, sentiu que Deus
estava tocando em sua vida.
Sentiu-se despertado para o
ministério” (ICHTER, Bill H.
Onde estão os Compositores
Batistas Brasileiros? OJB, de
16.08.1985, p. 2), quando
sentiu a chamada para o ministério. Recomendado ao
Seminário Batista (STBNB),
cursou o Bacharelado em
Teologia (e as disciplinas de
Música Sacra que o tempo
permitia), servindo na IB Cordeiro (IBCor), entre 1965 e
1969, como auxiliar do Pr.
David Mein. Recebeu o grau
de Bacharel em Teologia no
STBNB, no Recife (1969),
com crédito da muitas disciplinas, em especial regência e
órgão do Curso de Música Sacra. Consagrado ao ministério
serviu como pastor interino
da IBCor, na ausência do Pr.
David Mein (1969).
Empossado no pastorado da
IB Corrente (1970-1972) ali
“viveu com o povo do sertão
e começou a se interessar por
suas angústias e seus proble-

mas”. Ouvindo suas músicas
“sentiu necessidade de interpretar os sentimentos daquele
povo através da música sacra”
(ICHTER, Bill H.). Compôs
músicas no ritmo do cancioneiro nordestino, entre as
quais, “Pai Nosso Sertanejo”
(HCC 384), Creio em Deus,
Salmo 146 “Aleluia!”, e a cantata de natal “O Esperado”.
Era membro da Igreja Batista
da Liberdade (SP), ovelha
do pastor Eli Fernandes de
Oliveira.
Casou com Mirian Correa
Ferreira (1969), neta do pastor Sebastião Tiago Correa de
Araujo (IBCor), médica, com
quem teve os filhos Adriana,
Luciana e Luciano. Retornou
ao Seminário Batista, onde
concluiu o Bacharelado em
Música Sacra e serviu como
professor (1973-1978), e
como como ministro de música na IB Concórdia e na IB da
Capunga, no Recife. Mudou
para São Paulo, indo pastorear
um Igreja Batista. Ingressou na
Universidade Metodista de
Piracicaba - UNMESP (1980),
onde cursou a Graduação
em Música, Mestrado em
Educação (1991-1994), com
a dissertação “Eros e Humanização”, sendo orientado pelo
Dr. Hugo Assmann, e o Doutorado em Educação, com
a tese “Devaneio e arte na
complexidade humana”, na
mesma Universidade. Assumiu a regência de disciplinas

na UNMESP (1984) e o cargo
de maestro regente do Coral
Universitário da Universidade Metodista de Piracicaba
(1984), fazendo composições. Assumiu a função de
Diretor e Administrador do
Núcleo Universitário de Cultura (1986) da UNIMESP, em
Santa Bárbara D`Oeste (SP).
Nabor Nunes Filho foi pastor e ministro de música em
várias igrejas batistas no Brasil. Escritor, ensaísta, pesquisador, poeta cordelista, memorialista, pensador, produtor
cultural, educador, orador e
conferencista, músico, pianista e compositor. Membro do
Conselho da Faculdade de Ciências da Religião, e vinculado a Comissões e Consultoria
da Universidade Metodista de
Piracicaba. Nabor Nunes é citado no Dicionário de Música
Evangélica (1994), de Rolando de Nassau. É verbete do
Dicionário Biobibliográfico
Regional do Brasil, de Mário
Ribeiro Martins.
Nabor Nunes Filho descendia de família de poetas de
cordel e de repentistas nordestinos, que inclui Paulo Nunes
Batista, Agostinho Nunes,
Ugolino Nunes e Nicandro
Nunes.
Ao Senhor sejam dadas
honra e gloria e louvor, para
sempre, pela obra e pela vida
do seu Servo Nabor Nunes Filho, que agora n’Ele descansa.
Amém!

Aprouve a Deus chamar para junto de si
Deus, em nossos deleites
Eli Fernandes
Pastor da IB da Liberdade, SP espirituais!
Descendente de uma famíabor Nunes Filho, lia de poetas de literatura de
servo de Deus, Cordel e de repentistas nornotável músico. destinos, Nabor Nunes Filho
Nabor completa- revelou-se músico desde os
ria 69 anos em junho pró- oito anos de idade, quando
ximo. Vivia atualmente na tocava requinta na banda de
cidade de Americana com música de Itabaiana, juntasua esposa Mirian. Estou cer- mente com o saxofonista Xato de que Deus tem dispen- réu e outros grandes músicos
sado todo cuidado e conforto itabaianenses daquela época.
sobre sua esposa e filhos Além de músico, Nabor Nuqueridos, nesse tempo de nes Filho foi escritor e poeta,
profunda tristeza pela brusca ensaísta, pesquisador, cordeseparação. No mês de nossas lista, memorialista, pensador,
relações interpessoais, aprou- ativista e produtor cultural,
ve ao nosso Deus chamar pianista e compositor. Seu
para junto de Si um irmão, primeiro livro de poemas e
um amigo, deixando apenas pensamentos foi Por que não
as saudades, de inesquecível sei ficar quieto.
Entre 1965 e 1969, fez o
memória, imortalizada em
diversas obras que têm o curso de Bacharel em Teolopoder de fazer com que nos gia, no Seminário Teológico
sintamos mais próximos de Batista do Norte do Brasil,

N

em Recife, Pernambuco. Entre 1970 e 1972, fez o curso
de Bacharel em Música Sacra, no mesmo Seminário do
Norte. Na década de 80, foi
professor no curso de Música
Sacra da Faculdade Teológica
Batista de São Paulo. Entre
1992 e 1994, concluiu o
curso de Mestrado em Educação, na Universidade Metodista de Piracicaba.
Seu legado para a música
sacra brasileira é riquíssimo.
É autor de notáveis composições, tais como: “Creio em
Deus”, “Pai Nosso Sertanejo”, “Salmo 100”, “Santo”,
dentre tantas igualmente belas, através das quais professou de forma autêntica e
com grande profundidade
teológica a sua fé em Deus. E
em nossa igreja, fato de destaque se deu por ocasião das
comemorações do centenário

da LIBER, em 2009: para inovar, desafiamos o Mt. Nabor
a que produzisse um musical
alusivo à data e que expressasse nossas convicções de
fé, qualidades que fizeram
a Igreja Batista da Liberdade
chegar aos 100 anos de vida
e ministério, e até hoje, pujante, fervorosa, missionária,
e com um diferencial também na boa música sacra. Ele
aceitou o desafio e compôs
então a cantata O verbo se
fez carne, solicitação e obra
sem precedentes na hinódia
evangélica brasileira, uma
produção à altura de alguém
como ele, que se notabilizou
pelas composições sacras entoadas em todo o Brasil.
Graças a Deus pela vida de
Nabor Nunes Filho! Com ele
pudemos cantar, expressar
nossas convicções, adorar o
Deus Vivo. E o fazemos hoje,

por intermédio de nossos
coros a entoar essas belas
canções. Porque a música
permanece, sempre teremos
em nossa memória esse nosso querido irmão. O Verbo
que se fez carne é o mesmo
que em espírito o conduziu
ao Paraíso, para eternamente
habitar com Ele. Eis nossa
inabalável esperança! Maestro Nabor Nunes... muito
obrigado!
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a Assembleia em
Aracaju eu tive
a notícia de que
temos espalhados
pelo Brasil cerca de 80 seminários batistas. Seja qual for o
tamanho ou mesmo a localização de cada um destes seminários torna-se necessário
que todos os seus dirigentes
se atentem para o papel estratégico que a sua instituição
possui, pois da qualidade, da
forma, do conteúdo e extensão do ensino que oferecerem
aos seus alunos dependerá a
maneira como desenvolverão
seu ministério junto às igrejas, denominação e reino de
Deus. Nessas quase quatro
décadas atuando na área tenho notado que se os alunos
forem bem capacitados, teremos bons, capazes, eficientes
e eficazes líderes que terão
condições de guiar o povo de
Deus com segurança diante
deste mundo caótico e sem
Deus.
Se sonhamos com maior número de igrejas e crentes que
exerçam de fato seu papel de
luzeiros deste mundo, igrejas
efetivamente contagiantes
com um evangelho vivo e
transformador que ultrapasse
o espaço do templo e o âmbito da pregação, com ações
práticas e concretas, será necessário que a educação teológica seja radicalmente transformada em nosso meio, seja
ela oferecida por seminários

grandes ou pequenos, oficializados ou não pelo governo.
Em diversos casos será
necessário dar uma radical
guinada em nossos currículos e programa de nossos
seminários. E, olhe bem, meu
caro leitor, os resultados começarão a serem sentidos
em âmbito nacional somente
daqui cerca de 10 anos. Isso é
educação. Trabalhamos hoje
para obter os resultados efetivos a médio e longo prazo.
Veja que é bem diferente do
trabalho de evangelização e
missões.
Em resumo vou dar algumas
sugestões transformadoras da
educação teológica em nosso
país:
1. Aumento de dilemas éticos: a cada dia que passa não
apenas crescem as alternativas
para as decisões éticas, como
se tornam mais complexas.
E quando isso ocorre temos
o que eu chamo de dilemas,
isto é situações praticamente
sem saída. Há em ética um
fenômeno chamado de “moral do duplo efeito” em que
seja qual for a decisão que
você tomar, vai incorrer em
erro ou prejuízo ético. Como
professor de Ética e Bioética
a mais de 30 anos tenho procurado despertar meus alunos
para dilemas éticos que estão
se construindo na sociedade
e quem nem sempre a igreja
tem percebido. Há cerca de
20 anos discuto com meus
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alunos que o aumento da
expectativa de vida e a redução da taxa de natalidade e
mortalidade têm provocado
achatamento da base da pirâmide populacional e aumento
em seu topo. Em resumo, a
população idosa até 2020 vai
crescer numerosamente, estamos nós nos preparando hoje
para lidar com os dilemas
sociais, emocionais e físicos
dos idosos, proporcionando-lhes condições saudáveis e
dignas de vida? Como lidar
com o descarte ocupacional
da população de média idade ainda com condições de
trabalho, mas sem grandes
oportunidades?
O que dizer também da homoafetividade (homossexualidade) que tem sido defendida
em parte do seguimento político, jurídico e social do mundo? Hoje se tenta legitimar a
diferença entre identidade de
gênero e identidade sexual
neurobiogenética? Como lidar com pessoas dentro das
igrejas que irão se declarar
homoafetivas?
Quando foi legalizado o
divórcio houve muito alarde
(hoje seria maior por conta
da Internet), mas quais seminários, quais teólogos batistas
brasileiros, quais pastores, de
fato se prepararam teológica
e eticamente, e prepararam as
igrejas para lidar com o assunto? Tratamos hoje apenas dos
sintomas que já alcançam a

linhagem e famílias pastorais.
Nestas últimas décadas muitos líderes questionaram os
seminários de que deveriam
formar pastores e não teólogos. Vejam aí os resultados
desta pressão equivocada.
Como formar médicos sem
Medicina, sem conhecimento
e conteúdo? Como formar
pastores sem Teologia?
2. Ensino criativo em vez
de domesticador: por muito
tempo a educação teológica se mostrou treinadora de
obreiros por meio de um tipo
de ensino domesticador, possivelmente, em grande parte,
sendo transformando num
instrumento de dominação
ideológica, em vez de ser
capacitadora de líderes transformados, conhecendo bem a
Bíblia, a Teologia, o ser humano, as tendências construtoras
dos atuais cenários caóticos
deste mundo, que estariam
preparados para liderar com
segurança o povo de Deus
neste mundo sem Deus, com
uma vida exemplar, com exercício seguro do ministério. Por
isso é que muitos seminários
em vez de matriz curricular
possuem “grade” curricular.
Grade é prisão. Por isso é
que muitos seminários ainda
focalizam treinamento, em
vez de capacitação. Na educação contemporânea treinar
é domesticar, enquanto que
capacitar é informar, formar
e transformar líderes para que

sejam sujeitos históricos transformados e transformadores,
não meros consumidores da
realidade.
3. Por isso é que a educação teológica contemporânea
deve desenvolver um ensino
abrangente que contemple a
formação integral do aluno e
não apenas contemple o aspecto acadêmico/teórico (SABER/REFLETIR), nem apenas
o aspecto prático ministerial
(FAZER), mas que também
dê condições do aluno estar preparado emocional e
mentalmente (SENTIR) para
o exercício de seu ministério,
mas também que seja capacitado na arte de CONVIVER
com gente, com pessoas, pois
o relacionamento é fundamental no exercício do ministério. Mas, sobretudo que sua
vida (SER) seja profundamente
transformada no seminário
de modo a ser exemplo para
sua igreja e mundo. A isto eu
chamo de Pedagogia Integral.
4. A educação teológica
deve capacitar líderes que
consigam não apenas entender, mas conviver e mobilizar
as novas gerações. Será que
estamos bem preparados para
compreender a “geração Y”, a
“geração Z”? Estamos conseguindo levar estas novas gerações a terem sede de Deus,
a se envolverem com a pregação e vivência do evangelho?
Vejo que estas gerações estão
esperando isso de nós.
5. Os seminários necessitam buscar a capacitação
atualizada na administração
da igreja: as descobertas recentes na área de liderança
e gestão (que na verdade
já figuram há muito tempo
nas Escrituras) devem estar
nas aulas dos seminários.
Temos diante de nós o desafio do multiministério, da
descentralização, a redescoberta do chamado “leigo”,
a redescoberta dos diversos
dons de serviços, liderança
colaborativa, etc. Não há
mais lugar para a empáfia do
autoritarismo e gestão centralizada. Jetro já dava aulas de
gestão compartilhada e colegiada para seu genro Moisés
(Êxodo 18).
Estes são alguns exemplos.
Já imaginou ter líderes sendo
formados por meio destas
ações estratégicas? Que resultados poderemos ter daqui
a 10 anos? Quem não começou, deve começar agora!
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Walmir Vieira (Pastor.
Mestre em Teologia, em
Liderança e em Ciências
da Religião e Diretor do
Colégio Batista Shepard, RJ)
Jocelino Silva (Pastor
e Doutor em Teologia,
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Q

uais as possíveis
contribuições
que a Teologia
pode oferecer à
academia. Que papeis pode
cumprir e que influência
pode exercer com responsabilidade, competência e
credibilidade estando entre
as outras ciências universitárias?
Segundo o jesuíta João Batista Libânio em O lugar da
Teologia na sociedade e na
universidade do século XXI.
(In: NEUTZING, Inácio (org.)
A teologia na universidade
contemporânea. São Leopoldo: UNISINOS, 2005) a
Teologia pode cumprir um
papel relevante no interior
da universidade ou da academia, uma teórica e outra
prática. Ela pode ajudar a
universidade a cumprir suas
funções. Entre as funções da
universidade com as quais a
Teologia pode cooperar são:
a) na formação de quadros
éticos e de caráter, em que
a Teologia e a Ética contribuiriam; b) na pesquisa, que
hoje pode estar direcionada
por interesses econômicos
e por finalidades não éticas
ou não ecológicas, e a Teologia tem instrumental para
denunciar estes jogos de interesses na pesquisa e propor
caminhos éticos para ela; e,
c) na transmissão da cultura
e, neste caso, a Teologia tem
um acervo de conhecimento
construído ao longo de séculos, em cima de debates,
controvérsias, rupturas, cismas que permitem analisar os
problemas sob enfoques os
mais variados e até opostos.
Libânio quer ver na universidade não só uma fé
teórica, mas também vivencial e prática: fé-palavra,
fé-experiência e fé-prática.
“Essa tríplice dimensão da fé
torna a Teologia uma ciência
sui generis, bem diferente
das outras” (Libânio. op cit,
p. 17).
Em que a Teologia cristã ajuda com sua presen-

ça reconhecida no Ensino
Superior, na universidade,
segundo Libânio?
Primeiro, pode ajudar a
equilibrar fé e razão. A pós-modernidade ou modernidade fluida destronou a
razão e o secularismo, que
o iluminismo e o racionalismo haviam entronizado,
desbancando a Teologia.
Com essa modernidade líquida, de incertezas, a razão
perdeu a pretensão de ter
a prerrogativa absoluta e
universal da perspectiva da
verdade. Hoje perambula
“por ‘sendas marginais’ do
relativismo, niilismo, ecletismo, historicismo, cientismo,
pragmatismo e outros ismos.
Uma onda avassaladora de
misticismo inundou a sociedade contemporânea. Por
sua vez, a fé, privada da
razão, descamba pelos declives da emoção, do sentimento, do mito e da superstição”
(Libânio. op cit, p. 19). A
Teologia pode marcar o reencontro da fé com a razão.
Segundo, pode ajudar na
construção de verdades e
valores universais, contribuindo com a razão e outras
ciências, num diálogo que
suplante o relativismo do
pensamento pós-moderno.
Terceiro, pode ajudar a
compreender também os
fenômenos subjacentes do
processo de globalização,
como a globalização da irracionalidade (terrorismo),
a globalização do crime organizado e da droga e as
reações à globalização ou
o antiuniversalismo, como
os fundamentalismos, os
integrismos rígidos e os nacionalismos exacerbados.
Quarto, mas não esgotando as possibilidades, pode
ajudar a compreender a origem, o destino e o sentido
último da vida. Enquanto
cada ciência analisa parcialmente a questão da vida em
seus aspectos biológicos,
psicológicos e econômicos,
a Teologia tem preocupação
sobre o todo do ser humano,
do mundo e da história. Com
isso, ela ajuda a integrar os
saberes.
Na universidade, a Teologia deve fugir da tentação da
universalização doutrinal ou
ser um espaço de implantação da cristandade. Hão de
se respeitar as diferenças e
a pluralidade religiosas. Isto
não quer dizer que a procla-

toriza o reconhecimento do
curso de Teologia ele não só
autoriza cursos de Teologia
cristãos (católicos ou protestantes), mas também cursos
de Teologia da Umbanda, do
Judaísmo, do Islamismo e de
qualquer outra religião. Isto
quer dizer que cada confissão
tem a sua Teologia, e para o
MEC existem teologias.
Precisamos ter a humildade
de reconhecer que não estamos sozinhos nesta caminhada de construção e validação
teológica. Pode ser que isto
requeira de todos uma abertura para algum diálogo. A
afirmação da primazia de
uma Teologia ou concepção de fé (ainda que se creia
assim) certamente não será
uma boa postura e poderá
ser fator gerador de conflitos.
A Teologia, entendida
como um discurso sobre o
divino, transcende as religiões, as épocas e as culturas.
Nesse sentido, trata-se de um
saber relevante porque seu
discurso sobre a divindade
visa a satisfazer as necessidades humanas, individuais
e coletivas. Procura encontrar respostas para as grandes questões da vida: De
onde venho? Para onde vou?
Como e quem criou todas
as coisas? Qual o sentido e
o propósito da vida? Todas
as religiões procuram estas
respostas no transcendente.
Neste caso, seria possível
falar de Teologia, ao invés de
teologias, como as maneiras
de as pessoas perceberem
seus deuses e falarem sobre
eles de acordo com suas culturas e pressupostos? Os discursos, no entanto, estariam
vinculados ao essencial, ou
seja: a percepção e a articulação da divindade.
Dentro dessa perspectiva,
tanto o discurso do pajé e
do pai-de-santo, quanto o
discurso do rabino, do sacerdote e do pastor seriam
considerados Teologia. A
diferença estaria na forma
de argumentar, mas não na
natureza do discurso, que
procura orientar a comunidade sobre sua relação
com seu deus e do seu deus
para com ela. Nesse caso,
todas as religiões têm seus
discursos sobre o sagrado e
todos eles estariam ligados
por essa essência discursiva
Teologia ou Teologias?
Quando o MEC e, espe- que revela a divindade e dá
cialmente, o CNE (Conselho ao ser humano as bênçãos
Nacional de Educação) au- e esperanças decorrentes
mação e o testemunho de fé
não possam acontecer.
Quinto, a Teologia tem
contribuições significativas
e pode integrar-se ao processo cada vez mais frequente
nos ambientes acadêmicos,
como: a pluridisciplinaridade
(todos os saberes convergindo os olhares para o mesmo
objeto); a interdisciplinaridade (fecundando-se com
métodos de outras ciências) e
a transdisciplinaridade (indo
além, num diálogo humilde
e respeitoso, reconhecendo a
complexidade da realidade).
Por sua natureza, a Teologia tem sensibilidade, ética,
abertura para o transcendente e reconhecimento das
limitações da razão humana.
A Teologia, se conseguir superar as idiossincrasias de
seus interlocutores, pode ter
ampla participação e significativa contribuição nesses
processos.
Sexto, a Teologia pode ajudar no desvendamento da
cultura ocidental. A universidade é o espaço de reapropriação, de reinterpretação e
de transmissão dessa cultura
acumulada do passado. É
inegável a grande contribuição para o desenvolvimento
da humanidade patrocinada
pela fé cristã. “Em inúmeros
campos, como os dos direitos
humanos, da paz, da utopia
social, da valorização do pobre, da arte, da ciência e de
tantos outros, o cristianismo
deixou um traço indelével na
cultura ocidental” (LIBÂNIO.
op cit., p. 35).
Ainda, a Teologia na academia pode ajudar a buscar
soluções para três fundamentais demandas deste tempo,
ou seja: a paz, a convivência
na vida urbana e a pobreza.
A Teologia tem caminhos
para ir ao encontro dessas
demandas e pode ajudar a
academia. H. Kung já disse
alhures: “Não haverá paz
no mundo sem paz entre as
religiões”.
Finalmente, a Teologia
apoia a universidade como
patrocinadora de uma pastoral universitária, para ajudar
alunos, professores e funcionários a entenderem suas
angústias e a buscarem as respostas, na experiência da fé.
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dessa relação. Nesse sentido, alguns acham possível
falar de Teologia no sentido
geral. Teologia, porque os
tipos de deuses podem variar, o ritual e as respostas
podem ser diferentes, mas
na finalidade, na busca das
respostas inquietantes sobre
a existência praticamente
todas comungam.
É possível construir uma teologia minimamente comum
a todas as religiões? Não é
fácil para qualquer apologista religioso aceitar a ideia
de uma Teologia universal a
partir de elementos que possam ser comuns, ainda que
somente nos objetivos gerais.
É possível à Teologia evangélica brasileira aceitar outros discursos sobre Deus
sem desqualificá-los? É possível à Teologia evangélica
brasileira conviver com o Budismo, Islamismo, Judaísmo,
Taoísmo, Xintoísmo e outras
religiões, numa perspectiva tolerante e cooperativa?
Será que, em sentido inverso,
também haveria alguma possibilidade?
Já não se mostra nada fácil
um diálogo entre as religiões
cristãs, especialmente Catolicismo e Protestantismo, que
dirá com outras. Parece muito distante a possibilidade até
de construir uma teologia minimamente conciliar entre os
evangélicos – especialmente
os neopentecostais com os
tradicionais (históricos).
O campo do conhecimento denominado Ciência da
Religião certamente se preocupará em compreender
a diversidade religiosa: sua
gênese cultural e o vasto
conhecimento da fenomenologia religiosa.
A Teologia ensinada e oficializada no Ensino Superior será predominantemente
confessional. É certamente
isso que apontará as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso
de Teologia que está preste
a ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação.
Nesse momento dificilmente terá caráter abrangente,
de conciliação dos aspectos
comuns das religiões. A Ciência da Religião se ocupará
um pouco destas questões.
O ensino de Teologia será,
portanto, restrito à compreensão particular do sagrado
e do transcendente de cada
religião ou Igreja.

