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A renúncia do Papa e os
evangélicos do Brasil
Muitos são os impactos da renúncia do Papa Bento
XVI nas denominações evangélicas históricas contemporâneas do Brasil. Aos 85 anos de idade, 7 anos
após assumir, o Papa Bento XVI renuncia à liderança

Corrida Rústica São Pivete

A Corrida Rústica São Pivete, criada em 1989, é
uma corrida que ocorre todo terceiro domingo de
dezembro em Fortaleza, onde reúnem-se crianças e
adolescentes de todo o estado que queiram participar.
O objetivo desta corrida é desenvolver o gosto pelo
esporte nos meninos e meninas, dentro de um ambiente harmonioso e saudável. Conheça mais sobre
este projeto social na página 10.

da Igreja Católica, obrigando-a a mergulhar numa
experiência que só encontra precedente há mais de
500 anos. Veja nesta edição algumas ideias reflexivas sobre este assunto (págs. 06 e 14).

Os Embaixadores do Rei
comemoram 65 anos

Os Embaixadores do Rei comemoram os 65 anos da
chegada do casal de missionários norte-americanos
que trouxeram a organização para o Brasil. O casal de
missionários norte-americanos William Alvim Hatton
e sua esposa Lydia Catherine Jordan Hatton (Katie)
fizeram história no Brasil, criando uma organização
que hoje tem expressão nacional (pág. 12).
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O

Papa renunciou,
mais um músico
morre com suspeita de overdose de drogas, um país da
América Latina irá embalsamar seu presidente morto,
mudança nas leis relacionadas ao homossexualismo,
asteroide passa próxima a
Terra, país mantem mísseis
apontados para outro país,
jogador de futebol é condenado por matar a ex-mulher.
São tantos acontecimentos
ao mesmo tempo e cadê a
postura dos cristãos diante
de tudo isso?
Muitas coisas acontecem
e nenhuma posição dos ditos cristãos é vista. Alguns
ignoram o que acontece e
simplesmente não sabem, ao

menos, conversar sobre determinados assuntos. A verdade é que não é necessário
ter muito estudo para estar a
par de determinados acontecimentos, mas sim querer
saber sobre eles. O que a
renúncia do Papa afeta? O
que as leis relacionadas ao
homossexualismo podem fazer? Perguntas aparentemente complicadas podem ser
respondidas apenas vendo
TV, ou lendo um jornal, ou
conversando com diferentes
pessoas sobre o assunto.
Mais e mais cristãos não se
preocupam com a postura
e palavra correta a se dizer
diante dos acontecimentos,
estes acreditam que nada
tem haver com isso. Grande
engano.
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Imagine um grupo de conhecidos, amigos, ou familiares que não professam
a mesma fé, e começam a
conversar sobre um dos tantos assuntos atuais. Durante
a conversa cada um expõem
suas ideias, mas diante daquele determinado assunto o
único cristão da roda não tem
uma opinião formada, ou não
possui entendimento sobre o
assunto. Isso, não porque ele
não é uma pessoa estudada,
mas sim porque não achou
que precisaria estar ciente do assunto. Tal situação
acontece mais vezes do que
possa imaginar. E não só em
conversas do dia a dia. É possível ver cristãos na internet
curtindo qualquer palavra ou
imagem que acham “manei-

ra”. E como não tem opinião
formada sobre o que acontece, se apropriam da primeira
opinião que aparece. A visão
bíblica é deixada de lado e
o que lhe convêm naquele
momento, se torna a postura
de alguns cristãos.
O nome de Jesus é envergonhado por essas posturas que
atingem até as igrejas. O que
falta nas igrejas cristãs não é
fé, amor, comunhão, louvor,
adoração, mas momentos de
discussão e conhecimento
de temas atuais. Momentos
tais que motivem os cristãos
e direcione ao entendimento
do que acontece à volta do
cristão. É necessário pesquisar, se inteirar pelo que
acontece hoje, buscar uma
postura firme e bíblica. (AP)

Igreja, um caso de amor

rios. Mas a importância está
em que sejamos amáveis,
cordiais, amigos, parceiros,
prontos em servir, não aguardando ser servidos. Sigamos
os ensinos e exemplos daquele que tinha tudo para
mandar, mas foi “mandado”.
Como é bom quando somos recebidos de maneira
amável e cordial numa igreja,
não só visitantes não crentes,
mas os membros de outras
Igrejas também.
Espero que as igrejas e pastores meditem, e ao lerem
este artigo, lembrem de suas
responsabilidades como servos do Senhor Jesus Cristo.
Pr. Isaltino, parabéns pelo
amor que o senhor tem pela
causa!

• Muito interessante este
artigo (o OJB, 03/03/2013)!
Hoje em dia, muitos pastores são assim, culpa do
sistema, o mundo mudou, as
coisas mudaram, evolução
(bela evolução). Nada contra
igrejas ou pastores com secretárias, mas o contato com
os colegas pastores é muito
importante.
Falo isto, não por crítica, mas
por amor a obra do Mestre.
Não sou pastor, sou diácono,
amo minha Igreja, sou membro de Igreja há 55 anos, neste
tempo tenho visto como está
o relacionamento dos crentes
(bem como de seus pastores).
Existem “pastores” que se
acham importantes, talvez
pelo tamanho de sua igreja,
poder aquisitivo da mesma,
ou mesmo por motivos vá-

Alessio Cruz - diácono
Igreja Batista Moriá –
Curitiba, Paraná
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

Wilson Franklim, ThD
Pastor colaborador da PIB
Tingui, RJ
“E muitos seguirão as suas
dissoluções, pelos quais será
blasfemado o caminho da
verdade; e, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas...” (II Ped.
2.2-3).

A

tualmente a indústria da propaganda
parece ter tomado
de assalto a maioria
das igrejas, isso é facilmente explicável uma vez que
a cultura ocidental, hoje,
é orientada, e até mesmo
manipulada, pelos ditames
dos “gênios” do marketing.
Todavia, a profundidade em
que os novos “gurus evangélicos” desse novo paradigma
utilizam esses métodos de
manipulação na igreja é muito maior do que se imagina.
Nessa perspectiva, muitas igrejas se transformaram
em público consumidor, um
mercado cada vez mais em
alta. Tamanha é essa força
comercial, que algumas igrejas em pouco tempo construíram grandes impérios,
com bancos, rede de comunicação nacional, editoras,
jatinhos e fazendas, para seus
líderes e muito mais... Infelizmente esse é o parâmetro da
igreja moderna para medir o
seu sucesso.
Nesse artigo tentarei demonstrar que essa apropriação do mercado pela religião,
paradoxalmente, é uma cópia
da apropriação religiosa do
mercado. E que nessa busca
desenfreada pelo sucesso
(financeiro), nem mesmo a
verdade bíblica é poupada.
I. Um panorama
dos dias atuais
A tese de que o consumo
influencia nossa maneira de
viver não carece de lógica,
já havia sido denunciado por
Marx na magia da mercadoria. As pessoas não querem
apenas o necessário, passam
a buscar, e mesmo venerar
o supérfluo. A grande verdade é que o marketing, com
a publicidade massificada,
especialmente a televisiva,
transformaram o supérfluo
em necessário, e o necessário
em supérfluo. A perplexidade
é que essa realidade também

está acontecendo nas igrejas
conforme será demonstrado
em sequência.
A esse respeito, na sociedade secular, a força do mercado é tamanha que alterou
significativamente as relações
sociais. Note-se que antigamente o objeto de comércio
era o intermediário na relação entre seres humanos.
O esquema da relação era
pessoa-mercadoria-pessoa.
Atualmente esse esquema
foi pervertido para mercadoria-pessoa-mercadoria. Por
exemplo, se chego a uma
festa com carro importado,
meu valor é superior ao de
quem vai de carro popular.
Isso vale para o terno que uso
ou para o relógio que trago
no pulso.
Vejam a diferença: não sou
eu, pessoa humana, que faço
uso do objeto. É o produto,
revestido de “magia”, que me
imprime valor, aumentando
a minha cotação “no mercado das relações sociais”. Se
Descartes estivesse vivo hoje
declararia: “Consumo, logo
existo”. Para os “sacerdotes”
do mercado, fora do mercado
não há salvação...
II. A apropriação
religiosa do mercado
Apropriadamente, o escritor português José Saramago
em sua obra “A Caverna” faz
uma critica a apropriação
religiosa do mercado evidenciada nos shoppings centers.
De fato, quase todos shoppings centers possuem linhas
arquitetônicas de catedrais
estilizadas. São os templos
do deus mercado. Neles não
se entra com qualquer traje,
e sim com roupa do culto de
domingo. Percorrem-se os
seus claustros marmorizados
ao som do “sacro” pós-moderno. Ali dentro tudo evoca
o paraíso: não há mendigos
nem pivetes, pobreza ou
miséria. Com olhar devoto, o
consumidor contempla as capelas que ostentam, em ricos
nichos, os veneráveis objetos
de consumo, acolitados por
belas sacerdotisas. Quem
pode pagar à vista se sente
no céu; quem recorre ao crediário, no purgatório; quem
não dispõe de recurso, no
inferno. Na saída, entretanto,
todos se irmanam na mesa
“eucarística” do McDonald’s,
Starbucks, …

Em 2000 a Young & Rubicam, comparou as agências
de publicidade aos missionários que difundiram pelo
mundo religiões como o cristianismo e o islamismo. “As
religiões conferiam significado e objetivo à vida porque
eram baseadas em ideias poderosas”, declarou o diretor
da agência. Isso indica que
o mercado se apropriou de
alguns aspectos da religião.
III. A apropriação
mercadológica da religião
Se por um lado, o mercado
se apropriou da religião, por
outro a religião, paralelamente
se apropriou do mercado. A
essência desse novo paradigma, na igreja, deve-se ao fato
de que as pessoas estão sedentas não pela salvação pessoal.
Mas pela ilusão momentânea
de bem-estar, saúde, segurança psicológica e social. Neste
contexto, a igreja seguidora
desse novo paradigma trará
pessoas pela porta da frente
aos milhares e eles continuarão a convencer as pessoas
que Cristo morreu para atender às necessidades delas. Em
contra partida essas pessoas
precisam pagar por esse novo
produto. Nessa linha, quem
paga mais, ganha mais.
O fato problemático nessa
nova religião é falsa ilusão
de que graças ao produto (as
propaladas bênçãos) se tem
mais valor aos olhos alheios.
Todavia, o pecado original
dessa nova “religião de consumo” é o egoísmo. É um
“evangelho” individualista,
que não favorece a solidariedade, e sim a competitividade; não faz da vida dom,
mas uma posse (lembra o
velho jargão “toma posse da
tua benção”). Ao contrário do
verdadeiro cristianismo que é
altruísta.
É oportuno lembrar a absurda afirmação de Robert
Schuller, o autoproclamado
pai do Movimento de Crescimento de Igrejas, quando
disse: “Devemos nos concentrar nas necessidades das pessoas, em vez de na verdade
teológica” (Pritchard, G. A,
“Willow Creek Seeker Services”, Baker Books, Grand
Rapids, MI, 1996, p.170). O
resultado direto dessa máxima é que a verdade bíblica se
torna refém da manipulação
emocional e do planejamen-

Cristãos pelas
próprias forças?

N

ossa grande tentação é acrescentar
à nossa vida cristã
práticas religiosas
que consideramos sensatas. Só que Paulo discorda
de nós: “Como é que vocês
podem ter tão pouco juízo?
Vocês começaram a sua vida
cristã pelo poder do Espírito
de Deus e agora querem ir
até o fim pelas suas próprias
forças” (Gálatas 3.3).
As leis humanas e a Lei
Mosaica têm origem na justiça divina. O objetivo delas
é propiciar valores justos
e saudáveis nas relações
sociais. As leis, todavia,
não nos capacitam para
a sua obediência – além
de descrever aquilo que é
certo, o máximo que as leis
oferecem é sanções, punições, quando não as obedecemos. O apóstolo Paulo,
grande doutor da Lei, descobriu que a função da Lei

é nos ensinar sobre Cristo.
Foi Cristo Jesus o único que
“cumpriu” completamente
a Lei. E, em assim fazendo,
nos libertou do cativo legal.
Quem aceita Cristo, diz
Paulo, começa a vivenciar o
poder da graça divina, com
a vida cristã.
Para muitos de nós, entretanto, viver sob a disciplina
da soberania de Cristo começa a virar simples rotina
religiosa. E, por causa da sua
dimensão “religiosa”, ela se
mistura com os conceitos e
as práticas humanas. Os gálatas fizeram isso e se deram
mal. Quanto a nós, todas as
vezes que fizermos isso, nos
daremos mal. Eis o conselho
de Paulo: “lembrem-se do
começo de sua vida cristã,
baseada no poder do Espírito de Deus. Continuem no
mesmo poder e vocês não
sofrerão as fraquezas das suas
próprias forças”.

to estratégico para alcançar
os tão esperados objetivos.
Não há dúvida de que a
maioria dos que foram a Jesus
estavam em busca de cura ou
de outras necessidades físicas.
E por compaixão, Jesus atendeu a muitas dessas necessidades. Entretanto, a aplicação
desse aspecto diretamente
ao ministério da Igreja seguidora do Novo Testamento
é totalmente risível. Porque
somente aqueles que vieram
a Cristo em humildade, em
verdadeiro arrependimento,
reconhecendo e adorando
sua divindade, receberam a
salvação eterna para entrada
no Reino de Deus.

jamais se poderá fazer marketing do caráter cristão, do
significado da vida e muito
menos de Cristo.
Desta forma, a religião de
consumo esquece o céu e
acena com o paraíso na Terra. Manda o consumidor para
a eternidade completamente
vazio e perdido. Porém, o
mais grave é que na religião
do consumo não escapa nem
o consumo da religião. E na
medida em que esse processo cresce entre as igrejas,
enfraquece e empobrece o
verdadeiro evangelho. Podendo mesmo até eliminar ao
longo das próximas gerações
o resultado do grande trabalho evangelístico dos nossos
antepassados. O cristianismo
simples ensinado por Jesus
e seus apóstolos no Novo
Testamento que resgata o ser
humano da escravidão do
pecado.
Enquanto isso, “eles tem
fome e não lhe dão de comer” (Mat. 25.31-40). O
povo precisa da verdadeira
mensagem que pode dar
sentido a suas vidas, eles
necessitam de comida espiritual. Eles precisam de Jesus,
o Cristo.

Conclusão
A nova religião de consumo tem muitos problemas e
erros dos quais mencionarei
apenas alguns: 1. Permite
que o mundo defina a igreja,
em vez da Bíblia. 2. Tenta
reduzir o Eterno Deus do
Universo a algo que se possa
vender. 3. Foca naquilo que
o consumidor pensa que precisa ou deseja, em detrimento do que a Bíblia manda. 4.
Esquece que embora se possa
fazer marketing da igreja,
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Mas, nem tudo são flores
Nilson Dimarzio
Pastor e colaborador de OJB na carreira de João Carlos.
Há espinhos também e, coni v e r e c e nte m e nte forme suas palavras, por
a oportunidade de diversas vezes ele se viu imacompanhar pela TV pedido de tocar em seu piaSenado, a exposição no. Por exemplo, num acifeita pelo pianista e maes- dente que sofreu num jogo
tro João Carlos Martins so- de futebol, em Nova York,
bre a sua carreira. Sua fala teve um nervo rompido,
coincidiu ipsis litteris com perdendo os movimentos
as informações contidas na da mão direita. Com vários
wikipédia; mas, dadas assim tratamentos recuperou os
de viva voz, a narrativa é, movimentos da mão, voltou
sem dúvida, mais sugestiva e a tocar, mas com o tempo
contraiu a doença denointeressante.
João Carlos começou seus minada Contratura de Duestudos de piano ainda meni- paytren. Novamente parou
no. Aos 8 anos foi o vencedor de tocar e lhe parecia que
num concurso para execução seria para sempre. Mas, com
de músicas de Bach. Seus a recuperação física, sua
primeiros concertos desper- grande paixão pela música o
taram a atenção da crítica fez retornar aos ensaios e a
musical. Aos 20 anos estreou realizar grandes concertos.
no Carnegie Hall de Nova Entretanto, depois de um
York. Tocou com as maiores concerto em Sofia, na Bulorquestras norte-americanas gária, ao sair do teatro foi
e gravou a obra completa de assaltado, e tendo recebido
um golpe na cabeça, novaBach para piano.

mente perdeu os movimentos das mãos, afastando-o
do seu piano durante vários
anos. Todavia, mediante
vários tratamentos, muitos
exercícios e grande determinação, encontrou uma nova
maneira de tocar, utilizando
os dedos que conseguia em
cada uma das mãos, embora sentindo que não mais
poderia executar as músicas
com o mesmo brilho do
passado.
Em 2003 algo inesperado
aconteceu, que iria mudar
o rumo de sua carreira artística. Ele sonhou que o maestro Eleazar de Carvalho
lhe dizia: “Vem para cá; eu
vou te ensinar a reger”. E
estimulado por esse sonho,
João Carlos passou a estudar
regência e se deu muito bem,
tornando-se grande maestro.
Em maio de 2004 regeu em
Londres a English Chamber
Orquestra, uma das maiores orquestras de câmara do

tudo ainda manter o gosto
inconfundível na boca.
Como disse no início, penso que este bago da jaca
do Espírito é indispensável
para hoje. Não é preciso argumentar que vivemos num
mundo caótico, corrido e
estressado. Foi-se o tempo
da conversa tranquila, do
abraço demorado e das outras histórias. A gente vive
com pressa, agenda lotada,
e sempre cercado de pessoas
esbaforidas. A vida está escoando por entre os dedos e
o pior é que até nossas igrejas estão entrando neste círculo vicioso. Haja paciência!
Mas quem já pegou na jaca
do Espírito, um dos seus bagos, sabe como a paciência
gruda nos dedos e na boca.
Realmente não é fácil se acabar com ela. Fica ali e não
tem como disfarçar. Quem
tem o Espírito de Deus está
marcado pela longanimidade. E aqui eu tomo duas palavras de Paulo para entender
melhor como isso acontece.
Em Romanos 12.12 ele
exorta a que sejamos pacien-

tes na tribulação. Isso não é
fácil, mas no Espírito acontece. Some-se a isso a previsão
de Jesus de que no mundo
as aflições são inevitáveis
(confira João 16.33), então
teremos o quadro de que
diante das agruras pelas quais
passamos: doenças do corpo
e do espírito como gemidos
doídos, ausência insistente
dos queridos a gritar sua solidão, o mês que sobra no fim
do salário cuja contabilidade
insiste em não harmonizar
necessidade com realização
– além daquele chato que
teima em sempre aparecer;
diante disto só a paciência
da jaca do Espírito para nos
manter saudáveis e viçosos.
Mas há outra citação paulina. Em Romanos 5.3-4 o
apóstolo diz que toda esta
aporrinhação pós-moderna,
quando temperada com o
amor de Deus derramado em
nós, haverá de produzir uma
paciência esperançosa que
não nos decepciona. É no
meio de todo este turbilhão
da vida que me atravessa
onde eu posso confiar naque-

T

mundo, gravando seis Concertos Brandenburguenses
de Johann Sebastian Bach
e, em dezembro do mesmo
ano gravou as Quatro Suites
Orquestrais de Bach, com a
Bachiana Chamber Orquestra. Não podendo segurar a
batuta ou virar as páginas das
partituras, ele se dedica ao
paciente trabalho de memorizar nota por nota das composições que tem de reger.
E, desse modo, com muita
perseverança, prossegue em
sua brilhante carreira, sendo
que, atualmente, graças ao
seu espírito altruísta, leciona
na Faculdade da FAAM, num
programa de introdução à
música para jovens carentes.
Não há como negar, João
Carlos Martins é um exemplo
vivo de superação. Do alto
dos seus 72 anos, demonstra
com sua pertinácia e determinação, que é possível vencer
na vida, apesar dos percalços
encontrados na caminhada.

Infelizmente, por falta de
perseverança muitas pessoas
têm fracassado, na vida profissional, nos estudos, nos
relacionamentos e na vida
cristã. É grande o número
dos fracassados na vida espiritual. Irmãos nossos que outrora foram uma bênção nas
mãos de Deus, mas que, por
qualquer motivo, afastaram-se do Senhor e das igrejas
a que pertenciam. Se este
for o seu caso, amigo leitor,
ou leitora, se você deixou
o primeiro amor, que você
possa sentir o toque do Espírito Santo no seu coração, e
decida reconsagrar a sua vida
a Cristo e voltar a trabalhar
pelo progresso do seu reino
aqui na terra. No espírito de
oração, considere o texto bíblico: “Tenho, porém, contra
ti que deixaste o teu primeiro
amor. Lembra-te, pois, donde
caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras” (Ap.
2.4-5). Amém.

Fruto do Espírito IV – Paciência

Jabes Nogueira Filho
Pastor PIB Aracaju

P

enso que talvez um
dos bagos mais necessários nos dias de
hoje seja a paciência.
A versão tradicional em português de Almeida traduz
como longanimidade – termo cuja pronúncia já parece
nos desafiar a paciência, não
só por que para sair certo
precisa ser lido devagarzinho, como também por que
sempre soa como interminável.
Comparando à fruta, paciência – ou longanimidade – é aquela característica
própria de deixar um grude
ou visgo na mão e na boca
depois de se comer um bocado (sim, eu sei que a mangaba seria um exemplo mais
marcante, mas vou continuar
com minha jaca, que também tem visgo!). Quanto
ao Espírito, é a capacidade
de se esticar sem romper,
esperar firme enquanto a
tempestade passa, dobrar-se sem quebrar e depois de

le que deixa o Espírito como
penhor da minha herança
(importante a citação de Efésios 1.13-14). Aqui sou realmente marcado pelo bago de
jaca tornando-me inabalável.

Que eu e você sejamos
inquebráveis diante desta
vida louca, longânimes e
pacientes como é próprio da
jaca de Espírito que marca a
alma e a história.
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O Papa e a Igreja
lugar de Cristo aqui na terra.
Carlos Henrique Falcão
Pastor da IB da Liberdade, RJ Acontece que a Bíblia nos
informa que “há um só Deus
a dia 28 de feverei- e um só mediador entre Deus
ro, o líder máximo e os homens: o homem Cristo
da Igreja Romana Jesus. O qual se entregou a
tornou oficial sua si mesmo como resgate por
renúncia anunciada dias atrás. todos” (I Tim. 2.5,6). AprenO Papa é uma figura impor- demos também que “não há
tante, com status de Dirigente salvação em nenhum outro,
de Estado, administra milhões pois, debaixo do céu não há
de dólares através de um ban- nenhum outro nome dado aos
co particular no Vaticano e homens pelo qual devamos
lidera milhares de fiéis através ser salvos” (Atos 4.12). Por
do mundo. Tirando os itens isso, antes de Cristo éramos
que lhe conferem importân- como “ovelhas desgarradas,
cia pública, Bento XVI é um mas agora buscamos a Cristo,
homem comum, sujeito aos o único Pastor e Bispo de
pecados de qualquer ser hu- nossas almas” (I Ped. 2.25).
mano. A história nos mostra Já estava previsto também
que o aspecto de santidade foi pela Bíblia a possibilidade de
instituída pela igreja através alguém que se colocaria no
dos anos e somente em 1870 lugar de Cristo, chamado de
foi decretado a “infalibilidade o “homem do pecado. Este
Papal”. Esta prática de alterar se opõe e se exalta acima de
a doutrina bíblica defendida tudo o que se chama Deus ou
pela Bíblia e defendida pela é objeto de adoração, cheganigreja cristã levou a Igreja do até a assentar-se no santuRomana a dizer que tem a ário de Deus, proclamando
autoridade máxima sobre que ele mesmo é Deus” (II
questões espirituais. Em 1229 Tes. 2.3,4).
Estudando a Bíblia aprenficou proibida a leitura da Bíblia e começou uma grande demos que a Verdade não é
perseguição ao livro sagrado uma religião, não é uma ideia
e não é um evento sobrenae aos seus leitores.
Tomando a Bíblia como tural de aparição de alguém
base verificamos com facili- que deixou uma mensagem.
dade algumas distorções co- A Verdade é uma pessoa. É
locadas pela Igreja Romana. Jesus! Ele convida seus disO Papa se intitula o “Vigário” cípulos a “permanecerem na
de Cristo - aquele que está no Sua Palavra, e conhecerão a

N

verdade e a verdade os libertará” (João 8.31,32). Depois
Jesus declara que Ele mesmo
é a Verdade que conduz o
pecador a Deus (João 14.6).
O propósito divino de salvar
o pecador em Cristo está relatada na Bíblia, do princípio
ao fim, de forma igual e sem
nenhuma contradição.
Não foi preciso que alguém
fosse impondo novas “verdades” no decorrer da história.
Com sua morte Jesus se tornou propício diante de Deus
para perdoar os pecados: “Por
essa razão era necessário que
Ele se tornasse semelhante
a seus irmãos em todos os
aspectos para se tornar sumo
sacerdote misericordioso e
fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados
do povo” (Heb. 2.17; Rom.
3;25). Pela Bíblia, nenhum
ser humano está autorizado
a perdoar pecados, mas devo
confessar somente a Cristo
em oração porque ele “é fiel
e justo em perdoar pecados
e purificar de toda injustiça”
(I João 1.9). Jesus é o único
“que como nós, foi tentado
em tudo mas não pecou e por
isso podemos nos aproximar
de Deus com toda confiança”
(Heb. 4.15,16). O próximo
Papa irá organizar melhor a
Igreja Romana, mas não aproximará ninguém de Deus. Esta
função pertence a Jesus.

Desafios da nova geração
através de missões

Levir Perea Merlo
Pastor da PIB em São
Caetano, PE

“E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus,
falou-lhes, dizendo: É me
dado todo o poder no céu e
na terra. Portanto ide, ensinai
todas as nações, batizando-as
em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo: Ensinando-as a guardar todas as coisas
que eu vos tenho mandado;
e eis que eu estou convosco
todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém”
(Mateus 28.17-20).
Muito significativo o tema
da Campanha de Missões
Mundiais para 2013 – “Testemunhe às Nações Pelo Poder
do Espírito”. Observem que
o verbo testemunhar aqui
significa que temos que ir e
realizar. É ordem do Mestre,
não é opção, é obrigação, e
isso nos lembra o missionário
Paulo, quando dizia: ai de
mim se não pregar o evangelho, ai de mim, porque me é
imposta essa obrigação (I Cor.
9.16). Sabemos pela Palavra
que o “mundo jaz no maligno” e sabemos também que o

príncipe deste mundo, o Diabo está em agonia, pois o seu
fim se aproxima rapidamente,
mesmo assim ele continua
confundindo e destruindo
muitos corações. Aumento da
iniquidade, o esfriamento da
fé, a apostasia que é o desvio
sem volta daqueles que nunca
nasceram de novo, aumento
assustador da violência, etc.
Diante desse quadro assustador, que desafios devemos
assumir, sendo Nova Geração do Senhor? O primeiro
desafio da nova geração é
viver e praticar ADORAÇÃO
verdadeira. Adoração verdadeira implica em elementos
essenciais da nossa fé: perseverança nos ensinos do
Senhor (Apocalipse 2.2,6);
fidelidade ao Senhor Jesus
Cristo (Apocalipse 2.10); lealdade para com a sua obra
(Apocalipse 2.13). Adoração
verdadeira é viver completamente na dependência do
Senhor Jesus Cristo, reconhecer que nada somos e que
não levaremos nada de volta
para o lar, e que Jesus Cristo
é tudo para nós (Apocalipse
3.15-17). Como consequência da prática da adoração
verdadeira, somos impelidos

pelo Espírito Santo do Senhor
para a obra missionária.
A ordem fica assim: Em primeiro lugar quando o viram,
o adoraram, que significa
principalmente crer verdadeiramente; em segundo,
com a adoração verdadeira
como convicção de fé e amor
no Senhor Jesus Cristo, o
poder do Senhor se manifesta não para auto-exaltação,
mas para testemunhar do
Amor de Deus (Atos 1.8).
E finalmente o testemunhe,
ide, ensinai, temos aqui o
desafio de proclamar a palavra com ousadia, intrepidez
e alegria, sendo isso possível
pela poderosa manifestação
do Espírito Santo do Senhor.
Adoração e Missões sempre hão de caminhar juntas,
impossível adorar verdadeiramente sem realizar a obra
missionária. Nós que fazemos parte dessa nova geração
de adoradores jamais devemos desanimar, porque temos a garantia não de anjos,
nem de qualquer outra criatura, mas do próprio Senhor
que disse que estaria conosco
sempre até a consumação
dos séculos. Louvado seja o
seu nome para sempre!

vida em família
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screver sobre tema,
confesso, é muito difícil. Tenho amigos
queridos que passaram ou estão passando pelo
vale sombrio do divórcio.
Creio, sinceramente, em
seus sofrimentos, lágrimas e
desejo sincero de que esta
realidade não estivesse acontecendo em suas vidas. Na
medida do possível tento
conhecer pessoalmente suas
histórias e compreendê-los.
Durante a convenção batista realizada em Aracaju
conversei com dois pastores
que perderam suas esposas.
Um para o câncer, o outro
para o divórcio. Vi lágrimas
sinceras nos olhos de ambos.
Duas histórias tristes. Ao final da conversa, com cada
um deles, saí com o desejo
de orar por eles e ajudá-los
neste momento difícil de suas
vidas.
Foi interessante ouvir as
histórias de ambos, mas a
história daquele que perdeu
a sua esposa para o câncer e
ouvir dele o testemunho que
sua amada morreu ouvindo,
dele próprio, a leitura de
Apocalipse 21.4 foi edificante.
Não quero, de maneira
alguma, colocar mais sal nas
feridas proporcionas pela separação. Não existe divórcio
em que as partes, e no caso
de pastores, também a igreja,
não saiam machucadas.
Minha preocupação está
mais no campo institucional.
Muitos líderes, preocupados
com o aumento do número
de pastores divorciados pedem minha opinião sobre o
tema. Reconheço que esta é
a primeira vez que trato da
matéria nesta coluna.
Digo que, na minha visão
só há duas clausulas de exceção para o divórcio: Imoralidade sexual (Mateus 19)
e abandono (I Cor. 7) e nos
casos especiais, quando a
vida de pessoas corre risco,
como no caso de violência
doméstica e conjugal e abu-

sos. Quanto a este aspecto há
uma ampla concordância. O
assunto se torna ainda mais
polêmico no que tange ao
segundo casamento, ainda
mais quando se trata de líderes que, queiram ou não, são
modelos para seu rebanho.
Sou da opinião que a Ordem de Pastores Batista do
Brasil precisa, urgentemente,
se debruçar sobre este tema e
elaborar, após uma conferência com exegetas e estudiosos da Bíblia, um documento
abalizador e norteador para
o problema do divórcio e
segundo casamento de seus
filiados.
Omitir, fingir que não está
vendo será tremendamente
prejudicial para toda comunidade batista e para as futuras
gerações. Em tendo um documento abalizador e norteador
a disciplina poderá ser aplicada sem constrangimento após
estudos e conhecimento de
cada caso.
O que não podemos, enquanto denominação batista
ou Ordem de Pastores, é adotar a filosofia de avestruz, não
querer ver que o número de
divórcio, entre os pastores,
tem aumentado de forma
preocupante e que, com toda
certeza, afeta, em muito,
nova geração que já tem sido
muito bombardeada pela mídia cujos valores estão anos
luz dos princípios cristãos do
casamento, da sexualidade e
da família.
Será um tema fácil de se
tratar? Não. É necessário?
Sim. Precisará, por parte,
dos líderes, especialmente da
nova diretoria, coragem e determinação para colocar este
tema em debate e se despojar
de qualquer tipo de corporativismo e amizades para
que o assunto seja tratado de
forma bíblica e saudável.
Caso contrário, preparemo-nos para um verdadeiro rio
de divórcio aumentar, ainda
mais, no meio dos pastores
e das próprias famílias em
nossas igrejas.
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SABEDORIA PARA HOJE
Pastor LÉCIO DORNAS

A renúncia do Papa e os evangélicos do Brasil
Impactos reflexivos da renúncia do Papa Bento XVI nas denominações
evangélicas históricas contemporâneas do Brasil
Lécio Dornas
Pastor batista, educador e
autor. Coordena o Ministério
Brasileiro da American Bible
Society, nos EUA

A

os 85 anos de idade,
7 anos após assumir,
o Papa Bento XVI
renuncia à liderança
da Igreja Católica, obrigando-a
a mergulhar numa experiência
que só encontra precedente há
mais de 500 anos.
A pergunta presente na mídia é: Por que o Papa renunciou? Problemas de saúde?
Idade avançada? Crise espiritual? Problemas políticos na
estrutura eclesiástica? Disse Bento XVI que renunciou
“para o bem da igreja”, ou
seja, o fez para provocar o
bem, para possibilitar o bem.
A coisa parece pender para
a vertente da crise política no
Vaticano. A estrutura eclesiástica parece estar ocupando
mais as horas do Papa e consumindo mais sua energia do
que o cuidado com o rebanho.
Perdida no emaranhado das
brigas e jogos de poder em
Roma, a igreja racha, colocando de um lado os interessados
nas pessoas, em sua fé e vida
e, de outro, os obstinados pelo
poder, com os olhos na hierarquia eclesial.
O distanciamento das pessoas tem sua consequência
agravada com o vislumbrar
da perda da nova geração;
milhões de adolescentes e
jovens católicos no mundo
que, carentes de pastoreio,
cada vez mais decepcionados
e menos assistidos, vagam em
busca de refúgio. Ou Roma
muda, se moderniza e se despolui da fumaça escura do
poder, da riqueza e da fama ou
assiste ao definhar gradativo,
moroso, mas cadenciado e
ascendente, de sua imagem e
de sua influência na história.
Isso, sem entrar nas questões
de natureza teológica, que já
machucam Roma faz tempo.
Diante do perigo iminente,
a renúncia papal soa, por um
lado, negociada e orquestrada
para dar lugar a uma mudança
de rumo urgente e necessária.
Mas, por outro lado, bradada
por um visionário solitário
que, não encontrando apoio
e suporte para implementar
as mudanças que entende
necessárias, grita, através do
gesto extremo da renúncia,

a necessidade premente de
mudança na Igreja, sob pena
de dor angustiante próxima.
Seja como for, a renúncia de
Bento XVI obriga a liderança
da Igreja a refletir sobre os seus
próximos 20 ou 30 anos, que
caminhos precisa trilhar e que
transformações políticas estruturais e missionais precisa sofrer, para então discernir quem
precisa escolher para ocupar o
trono da igreja romana.
Assim, renunciando e saindo de cena, Bento XVI pode
entrar para a história como o
Papa que mais contribuiu para
o progresso e o crescimento
da igreja católica, posto ter
provocado com sua saída as
reflexões que, talvez, esteja encontrando resistências terríveis
para ensejar enquanto ocupa
o trono papal. Normalmente,
em qualquer cenário, um líder
consegue, renunciando ao poder, o que nunca conseguiria
apegando-se a ele.
Sem dúvida que a igreja
romana vai levar um tempo
para identificar, discernir e
interpretar todos os impactos
que a renúncia de Bento XVI
já provoca e ainda provocará.
Mas, e quanto a igreja evangélica histórica, especialmente
no Brasil, sofrerá algum impacto com esta decisão do Papa?
Algumas reflexões emergem, a partir da análise do
que a igreja de Roma enfrenta,
no que diz respeito à igreja
evangélica histórica no Brasil.
Questões seríssimas que, sendo encaradas com coragem,
oração e piedade, agora, podem evitar dores amargas logo
à frente.
Construo a argumentação
a partir de algumas relações
facilmente verificáveis nos
contextos denominacionais: a
relação da militância política
com a militância pastoral; a
relação da sedução e busca
pelo poder denominacional,
com a liderança de amor e
serviço; a relação das assembleias e reuniões ilusórias e
irrelevantes com a vida da
igreja local, real e relevante;
por fim, a relação do foco no
agora liderado pelo ontem,
com o do amanhã que precisa
ser liderado pelo agora.
Iniciemos pela relação da
militância política com a militância pastoral. Onde a igreja
acontece, nos plenários das
assembleias ou nas casas das
pessoas, nas ruas por onde

andam e nas mesas onde comem? A igreja romana cresceu
tanto que a militância política
tornou-se a igreja de muitos.
Corremos o mesmo risco
como denominações evangélicas históricas. A igreja de
muitos, hoje, já não é a vida
das pessoas, mas sim a militância política. Do que as
pessoas precisam, como se
sentem, por onde andam, não
é o que importa. Na pauta,
está o debate, o parlamento,
as discussões sobre as vírgulas
e as semânticas dos Estatutos e
dos Regimentos.
O amor, o ardor, o interesse
e a dedicação com que debatem nos plenários parecem
não encontrar paralelo no
trabalho com as pessoas, nas
igrejas espalhadas pelo país.
Quando a militância política
empolga mais que a pastoral, é
sinal de que precisamos parar
para realinhar a nossa práxis
com o Evangelho.
Olhemos, agora, a relação
da sedução e a busca pelo
poder denominacional com
a liderança de amor e serviço. Ela relaciona-se com a
anterior. A militância política
atrai e empolga muito. É o
caminho que dará acesso ao
poder nas denominações. Ser
reconhecido como líder em
uma denominação evangélica
satisfaz a sede de poder e afaga
o fascínio por ele, o que só se
alcança através da militância
política. O poder papal, ou poder de Roma, tornou-se mais
convidativo do que as lágrimas
e as feridas do rebanho.
Sendo assim, um cargo na
estrutura de uma denominação é mais importante do que
a reputação de um irmão. E
o obstinado é capaz de denegrir seu próprio irmão na
fé para ser o preferido para
uma determinada função ou
posição. O cargo deixa de
ser uma oportunidade para
servir em amor e passa a ser
uma chance para se projetar,
para se lançar como líder.
Então pode ocorrer de líderes
inexpressivos que, após serem
evidenciados pela estrutura
denominacional, acabem até
na liderança de grandes igrejas ou mesmo no exercício de
cargos denominacionais bem
remunerados.
Tal realidade reflete-se também no contexto da igreja
local, onde o serviço de amor
voluntário vai se tornando es-

casso, dando lugar ao desejo
de ser remunerado, retribuído
ou recompensado. O poder
traz riqueza e riqueza traz
prestígio. E tudo isso adultera
as relações de serviço e de
abnegação que devem marcar
a igreja.
Agora, vejamos a relação
das assembleias e reuniões
ilusórias e irrelevantes com a
vida da igreja, como comunidade local, real e relevante.
Também aqui, trata-se de relação que nasce das anteriores.
É notório que as reuniões das
Convenções, Supremos Concílios, Presbitérios, Sínodos
etc, refletem pouco ou nada
na realidade da igreja, como
comunidade local e, por conseguinte, na vida dos fiéis. A
igreja, como uma comunidade
local, é real e relevante. Pelo
menos tem a oportunidade de
ser. Ela altera a vida das pessoas, faz diferença no cotidiano
onde está inserida. Ao contrário das assembleias e reuniões
formais das denominações, tão
distantes das pessoas.
Os debates intermináveis,
discussões sem objetivo acerca de assuntos que sequer serão mencionados nas igrejas,
acabam ocupando lugar proeminente na vida das pessoas,
iludindo-as, fazendo-as crer
que vivendo assim contribuem mais para o Reino de
Deus. Tiram os pés do chão
ministerial e se deixam enredar pelas ilusões dos plenários
e das reuniões pseudorrepresentativas.
Convenhamos, quando a
ilusão substitui o real e quando o irrelevante toma o lugar
do relevante, algo urgente
precisa acontecer. Mudanças
de qualidade precisam ser
provocadas. Assim não pode
continuar.
Por fim, e não menos importante, analisemos a relação do
foco no agora liderado pelo
ontem, com o do amanhã que
precisa ser liderado pelo agora. A igreja de cuja liderança
Bento XVI acaba de renunciar,
parece ter perdido o time.
Deixou passar o tempo e não
acompanhou as mudanças
que a sociedade sofreu. É
uma espécie de igreja de hoje,
dirigida por uma ideologia de
ontem, correndo o risco de
perder a igreja de amanhã.
Quando uma igreja não
acompanha as mudança da
história, ficando na sua reta-

guarda, deixa de atender as
demandas do seu tempo. E
quando isso acontece, mudanças significativas precisam
ser empreendidas para a recuperação do tempo perdido.
O risco que as denominações evangélicas históricas no
Brasil correm é o mesmo. A
necessidade de valorizar, capacitar e recepcionar a nova
geração é premente, tanto
para que a mesma deixe de
sentir-se alijada, quanto para
oxigenar as relações e as estruturas das máquinas denominacionais.
É fundamental passar o bastão. É importantíssimo receber
a nova geração, conviver com
ela, influenciá-la e deixar que
ela assuma o seu papel de
protagonista das histórias denominacionais. Ou isso, ou a
repetição do bordão de Roma:
o ontem liderando o hoje e
comprometendo o amanhã.
Como vemos, a renúncia
de Bento XVI tem impactos
que reverberam para além
do muros do Vaticano; chegando mesmo a repercutir na
trajetória das denominações
históricas ao redor do mundo
e, em particular, no Brasil.
Cresce quem aprende com
a história e não quem apenas a conhece. Evolui quem
lê a história que acontece e
não apenas a que aconteceu.
Progride quem sabe que, o
tempo todo, a história está
acontecendo.
Os tempos trouxeram mudanças. Uma das mais importantes é a que estabelece um
novo cronômetro para o aprendizado e para as necessárias
avaliações. Não aprendemos
hoje apenas com o ontem, mas
também com o próprio hoje.
Não avaliamos mais no depois,
mas no durante.
Que a igreja evangélica
histórica contemporânea do
Brasil, uma vez impactada
pelos fatos que acontecem ao
seu redor, avalie-se, transforme-se, repagine-se; evitando
assim a renúncia, não de um
posto ou posição, mas de uma
missão: “Mas vocês são a raça
escolhida, os sacerdotes do
Rei, a nação completamente
dedicada a Deus, o povo que
pertence a ele. Vocês foram
escolhidos para anunciar os
atos poderosos de Deus, que
os chamou da escuridão para
a sua maravilhosa luz” (I Pedro 2.9 – NTLH).
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Apoio para famílias das vítimas de
incêndio em Santa Maria

A

tragédia na cidade de Santa Maria (RS), ocorrida
em fevereiro deste ano, comoveu os brasileiros. Buscando consolar
os familiares das vítimas,
Missões Nacionais enviou
obreiros para que realizassem ações de aconselhamento e evangelização. Segundo o Pr. Daniel Eiras,
gerente regional de Missões
para o Sul, o objetivo final é
alcançar as famílias, convidando-as para participar de
um culto em memória das
vítimas, que será realizado
em igrejas e congregações
das cidades onde vivem
estas pessoas.
No culto, as famílias recebem uma Bíblia e o DVD
com uma palavra de solidariedade do Pr. Roberto
Silvado, presidente da Convenção Batista Brasileira
(CBB), em nome dos batistas brasileiros. “Olhe para

A

cima, para Aquele que pode
trazer conforto. Que neste
momento de dor, você se
aproxime como nunca deste
Pai celeste. Que encontre
conforto nele. Os batistas
brasileiros estão com você
neste momento, amando,
expressando nossa solidariedade e orando por você e
pela sua família, para que o
conforto dos céus o ajude a
prosseguir”. As famílias que
não comparecem aos cultos
também podem receber uma
Bíblia e o DVD durante as
visitas de missionários de
Missões Nacionais ou igrejas
batistas, da Convenção Batista do Rio Grande do Sul e
Convenção Batista Pioneira.
“As famílias que foram
atingidas pela tragédia em
Santa Maria precisam saber
desta promessa de Jesus.
Por isso, estamos mobilizando igrejas, congregações
e frentes missionárias no
sul do Brasil para que bus-

quem estas famílias e procurem ajudá-las”, disse o Pr.
Daniel Eiras, lembrando o
texto de Mateus 11.28, que
diz: “Vinde a mim todos vós
que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei”.
Consolo foi o que experimentou Ronaldo, que perdeu seu primo na tragédia,
e recebeu apoio da Missão
Batista de Sapiranga (RS),
liderada pelo Pr. Walter Azevedo, coordenador regional
de Missões no Rio Grande
do Sul. No culto, ele recebeu uma Bíblia e, emocionado, beijou o exemplar da
Palavra de Deus. Diante deste gesto, Pr. Walter destacou
a colaboração de todos que
doaram as Bíblias para esta
ação de compaixão.
O Pr. Roosevelt, da Primeira Igreja Batista de Santa Maria, que atua há mais
de 30 anos no Rio Grande
do Sul, afirmou que nunca
aconteceu algo que atingisse

Ronaldo perdeu seu primo e foi consolado pela obra em Sapiranga

tão diretamente o coração
do povo gaúcho. Permanecer em oração pelas famílias enlutadas, ou que têm
algum parente no hospital

ou em recuperação devido
ao incêndio, é de grande
importância, uma vez que
precisam de força e consolo
neste momento de dor.

Igreja apoia obra em Angatuba

Frente Missionária Batista de Angatuba (SP) realizou um impacto
evangelístico que chamou
a atenção da cidade paulista. A ação teve o apoio
imprescindível de uma caravana da Igreja Batista de
Jardim Mauá (SP), que foi
ao local com a missão de
ajudar a missionária Suely
de Souza Lima.
A luta espiritual foi intensa, a começar pela dificuldade de conseguir um
local para a hospedagem
dos irmãos. Mas uma família de dentistas bastante
conhecida na região disponibilizou um consultório
com infraestrutura para

abrigar parte da equipe.
Outros ficaram hospedados na casa da missionária Suely Lima. Cerca de
54 pessoas, entre adolescentes, jovens e adultos,
realizaram atividades de
assistência social e evangelística, atraindo olhares e a
aceitação dos moradores.
“Foi um movimento que
chamou a atenção na cidade. Temos feito contato
com algumas pessoas que
foram alcançadas, na esperança de que escolham
seguir a Jesus e serem verdadeiros discípulos do mestre”, comentou a obreira,
animada com os resultados
do trabalho. Suely conta
que certo dia, ao encon-

trar-se por acaso com um
vereador, ouviu a seguinte
pergunta: “Como você sozinha consegue fazer este
movimento todo na cidade?”. Ao que respondeu:
“Porque sou missionária.
Nosso desejo é ser útil e
servir”, disse a obreira, certa de que isso é fruto da
ação de Deus nos campos.
Angatuba é uma cidade
predominantemente católica. Do ponto de vista
social, tem um índice considerável de dependentes
químicos, às vezes com
famílias inteiras viciadas. O Ação social e evangelística impactou vidas
trabalho missionário ainda
está firmando suas bases e
Se você deseja apoiar fi- entre em contato através do
conta com a oração de igre- nanceiramente o crescimento pambrasil@missoesnaciojas e parceiros do projeto. do evangelho em Angatuba, nais.org.br .
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Igreja Batista Dia do abraço em
Indaiatuba
do Centenário
dá posse ao
seu pastor D

9

Vilmar Paulichen
Pastor da PIB Indaiatuba, SP

Isaura Maria S. de Almeida
IB do Centenário, TO

A

Igreja Batista do
Centenário, na cidade de Figueirópolis – Tocantins,
celebrou culto solene no
dia 23 de fevereiro, para
empossar no ministério da
Palavra, o pastor José de
Arimateia Bezerra de Almeida. Para participar deste momento de alegria da
igreja, a Associação Sul do
Tocantins, principalmente
as igrejas da cidade de Gurupi formaram uma grande
caravana com muitos irmãos

e vários pastores das mais
diferente igrejas. A solenidade foi presidida pelo pastor
Edgar Torres, presidente da
Associação Sul e, contou
com a presença do secretário executivo da Associação,
pastor Telêmaco Azevedo,
que em nome da Associação
cumprimentou a igreja e o
novo pastor. O mensageiro
ocasional da noite foi o pastor José Bezerra de Brito, da
Igreja Batista Filadélfia em
Divinópolis – TO. Ao final
do culto foi servido aos presentes um saboroso jantar,
preparado pelas irmãs da
MCA da igreja.

Pastor José de Arimateia em momento de posse

ia 02 de março
aconteceu em Indaiatuba (SP), o
Dia do Abraço.
Projeto coordenado pela Luana Paulichen e Álvaro R.
Rezende Júnior, líderes dos
adolescentes da PIB Indaiatuba, apoiados pelos adolescentes da Igreja Batista
Nova Aliança, foram às ruas
e praças do centro da cidade
distribuir abraços, conversas,
folhetos e Novos Testamentos.
As pessoas vivem perto
uma das outras, mas o pecado impede que se aproximem. O amor está esfriando
tanto, que as pessoas agradecem quando recebem um
abraço cristão. Quantos pais
já não abraçam os filhos,
nem os filhos abraçam os
pais? Somos a geração virtual. Os relacionamentos são
à distância. As amizades são
cada vez menos reais.
Temos que redescobrir a
vida real, o valor da conversa, do abraço, do sorriso, dos
risos reais. E isso é missão
da igreja. A igreja tem que
manifestar o amor de Cristo,
e numa geração cada vez
mais virtual, a igreja que se
dedicar a fortalecer relacionamentos reais, rodas de bate
papo, retiros espirituais, trabalho em equipe, fará grande
diferença onde estiver.
Um abraço e um Novo
Testamento podem fazer toda
a diferença na vida de um
adolescente tentado pelas

drogas, podem aumentar
a auto estima de um idoso rejeitado, pode aliviar a
pressão do casal em crise,
pode sensibilizar o coração
orgulhoso, pode dar ânimo
ao desempregado(a), pode
restaurar o crente afastado,
pode salvar um pecador.
O fato é que para Deus
nada é impossível (Luc.
1.37). Se nos dispomos fazer
alguma coisa, e olha que dar
um abraço e um Novo Testamento é um gesto muito simples, mas que num mundo

de pessoas pecadoras, que se
sentem rejeitadas por Deus,
não deixa de ser um desafio.
Acreditamos que Deus não
fica indiferente. No tempo
certo, Ele faz crescer as sementes do Evangelho (I Cor.
3.6,7). Servimos por gratidão
a Jesus Cristo que nos salvou,
e cremos que os frutos da graça aparecem com o tempo.
No serviço de Deus, a gratidão e dedicação são maiores,
pois todo o serviço é feito,
como se fosse diretamente a
Deus (Col. 3.23,24).

Prefeito de Campinas recebe
pastores batistas
Cleverson Pereira do Valle
Presidente da OPBB-SP
Campinas e Adj.

N

o dia 08 de fevereiro de 2013
vários pastores
batistas da Associação Batista Campinas
e Adjacências e Esperança, foram recebidos pelo
Prefeito Jonas Donizete da
cidade de Campinas-SP.
O encontro foi marcado
pelo pastor Leandro Borges Peixoto da Igreja Batista Central de Campinas
(igreja em que o prefeito é
membro).
Entre os presentes estavam os presidentes da
Associação Batista de Cam-

Foto Carlos Bassan

Associação Esperança Dr.
Paulo Fernandes.
O prefeito Jonas Donizete
recebeu uma Bíblia de presente e o livro A estatura de
um homem espiritual. Após
a entrega da Bíblia oramos
de joelhos no seu gabinete.
O prefeito mostrou muita
satisfação em receber os
pastores, ele pediu oração
por sua administração e
compartilhou um pouco
dos seus sonhos como prefeito.
Louvamos a Deus por esta
oportunidade, a cidade de
Campinas tem mais de um
Encontro com Pastores
milhão de habitantes e ter
pinas Adj. e Esperança, do, também o presidente e cias, pastor Cleverson Pe- um administrador compropastor Manoel Pedro da vice presidente da OPBB- reira do Valle e pastor Pau- metido com Deus faz toda
Silva e pastor Silas Reinal- -SP Campinas e Adjacên- lo Amaral, e o Executivo da a diferença.
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Departamento de Ação Social da CBB

Corrida Rústica São Pivete
Luciene Fraga
Departamento de Ação
Social da CBB
“Não sabeis vós que os que
correm no estádio, todos, na
verdade, correm, mas um
só leva o prêmio? Correi de
tal maneira que o alcanceis.
Todo atleta em tudo se domina; aqueles para alcançar
uma coroa corruptível; nós,
porém, a incorruptível” (I
Coríntios 9.24-25).

N

o dia 19 de março
foi comemorado o
Dia do Esporte e
o Departamento
de Ação Social da Convenção Batista Brasileira traz o
exemplo da Corrida Rústica
São Pivete, que tem sido uma
referência para muitas crianças na cidade de Fortaleza.
A Corrida Rústica São Pivete, criada em 1989, é uma
corrida que ocorre todo terceiro domingo de dezembro
em Fortaleza, onde reúnem-se crianças e adolescentes de
todo o estado que queiram

participar. O objetivo desta
corrida é desenvolver o gosto
pelo esporte nos meninos
e meninas, dentro de um
ambiente harmonioso e saudável. O criador da corrida
é Henrique Jorge dos Santos
Silva, natural de Fortaleza
e com um histórico de vida
difícil na infância, mas isso
não foi motivo para ele desistir de seus sonhos e batalhar
na vida. Henrique iniciou
sua carreira no atletismo em
1982 e como atleta tem participado de provas como:
Corrida do Sírio em Belém,
Corrida dos Bombeiros em
Natal, Maratona de Brasília,
Meia Maratonas do Rio e de
São Paulo, Corrida Fogueira
no Piauí, Corrida Internacional de São Silvestre em São
Paulo, Maratona de Londres
e Meia Maratona da Irlanda,
em Dublin.
A Corrida Rústica São Pivete é uma motivação para
as crianças e adolescentes
não se sentirem abaladas
com os problemas que rondam as comunidades menos

favorecidas, onde muitas
pessoas vivem na ociosidade,
expostas a marginalização,
droga, alcoolismo, abuso,
etc. Muitos atletas profissionais iniciaram sua carreira
através da Corrida Rústica
São Pivete. O sucesso desta
corrida foi tão grande que em
1998 foi criada a Associação
São Pivete, um projeto com
atividades diárias com objetivo de resgatar a cidadania
e recuperar a autoestima das
crianças. As atividades atuais
são: reforço escolar, aulas de
informática, alfabetização
de jovens e adultos, estudos
bíblicos, atletismo e futsal.
Estas atividades sempre têm
contado com o apoio de várias igrejas do bairro Carlito
Pamplona, local do projeto,
entre elas a Igreja Batista
Aliança.
O incentivo à prática do esporte na vida de uma criança
é fundamental. Paulo escreveu na primeira carta aos
Coríntios 9.24 e 25: “Não
sabeis vós que os que correm
no estádio, todos, na verda-

de, correm, mas um só leva o
prêmio? Correi de tal maneira
que o alcanceis. Todo atleta
em tudo se domina; aqueles para alcançar uma coroa
corruptível; nós, porém, a
incorruptível.” Quando Paulo diz que “todo atleta em
tudo se domina”, entende-se
a importância da perseverança que estes atletas buscam,
deixando tudo em prol de um
objetivo: ganhar o prêmio.
Para alcançar este prêmio é
necessário disciplina, esforço, correr de maneira adequada e objetivo (meta). Estas
ações sendo repassadas para
as crianças e adolescentes,
como pessoa em desenvolvimento (segundo o Estatuto
da Criança e Adolescente) é
crucial.
Paulo, no versículo citado
acima, enfatiza a busca da
coroa incorruptível que é a
vida eterna. Através da comparação com o atleta devido
ao anseio pela vitória, nós
cristãos também devemos
ansiar pela coroa, não a terrena, mas a celestial. A nos-

sa vida também é como se
fosse uma corrida, mas esta
corrida deve ser guiada pelo
Senhor Jesus e para honra e
glória do nome dele assim
como diz em Filipenses 3.12:
“Não o que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a
perfeição; mas prossigo para
conquistar aquilo para o que
também fui conquistado por
Cristo Jesus”. E vale ressaltar
também, a importância dessa
mensagem ser repassada para
as crianças e adolescentes
por meio de estudos bíblicos,
trazendo a reflexão e ensinamento.
Portanto, que nós cristãos
possamos ser agentes mobilizadores para a construção da
cidadania das crianças e adolescentes que Deus permite
termos contato. Incentivar
esta geração a buscar cada
vez mais seus ideais.
Obs: A palavra pivete, em
algumas regiões do país, não
tem sentido pejorativo, mas
significa menino pequeno,
criança.

Uma visão reflexiva do movimento
neopentecostal brasileiro

O

a ut or e pa stor
David Allen Bledsoe, missionário
da Convenção
Batista do Sul da International Mission Board, ou seja,
a Junta de Richmond como
é conhecida na história dos
batistas brasileiros, escreveu
um livro que oferece aos batistas uma reflexão nítida de
uma perspectiva evangélica e
missiológica sobre o discurso
e práticas neopentecostais,
“Movimento neopentecostal
brasileiro”. Bledsoe selecionou a Igreja Universal do
Reino de Deus (IURD) para
seu estudo de caso, sendo a
mais conhecida denominação oriunda deste movimen-

to e uma das que envia mais
missionários desta nação. A
IURD tem contribuído significantemente à diversificação
do pentecostalismo brasileiro
e, de certa forma, do campo
evangélico brasileiro nas recentes décadas.
Bledsoe se propõe a responder a uma pergunta interessante e crítica: As igrejas
do movimento neopentecostal facilitam ou inibem à
evangelização do Brasil?
Um padrão “englobando
evangelismo, quanto a missiologia, foi escolhida” para
esta avaliação missiológica,
qual se centralizou em articulações evangélicas popularmente denominadas ‘Lau-

sanne’ (página 111), ou seja,
o Comitê de Lausanne para
Evangelização Mundial por
seus documentos desenvolvidos de congressos e consultas
desde seu início em 1974. O
último congresso foi realizado em 2010 com a participação de quatro mil líderes do
mundo inteiro, inclusive com
uma expressiva presença de
líderes brasileiros, na Cidade
de Cabo.
Bledsoe destaca vários motivos por focalizar no assunto
do neopentecostalismo. Entre
estes, ele queria informar melhor a Igreja abrangente sobre
o discurso principal deste
movimento, suas razões de
existência e crescimento,

entre outras características.
Além disso, ele preocupa-se
com os adeptos neopentecostais em relação ao seu
entendimento de salvação ao
longo de seus anos no Brasil.
“Encontrei muitas pessoas
sinceras e fervorosas em igrejas neopentecostais, mas as
mesmas tinham dificuldades
em articular uma razão para
sua salvação que se baseasse
na fé evangélica. Ansiava
descobrir por que isto tem
acontecido”.
Bledsoe também se sentiu
motivado a capacitar líderes
eclesiásticos para melhor
auxiliar os atuais, potenciais
e ex-adeptos das igrejas do
referido movimento. “Embo-

ra meu livro não seja compreensivo neste assunto, espero
que um pastor ou outro líder
de uma igreja possa entender
melhor o pensamento de um
que tem sido influenciado
por esta vertente”.
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Dia de Oração por Missões Mundiais
Willy Rangel
Redação de Missões
Mundiais

A

data de 6 de março foi especial para
todos aqueles que
amam a obra missionária. O Dia de Oração
por Missões Mundiais mobilizou crentes no Brasil e no
mundo em um só propósito: que nossos missionários
continuem a testemunhar o
Evangelho de Cristo até os
confins da Terra.
Na sede da JMM, no Rio de
Janeiro, e em muitas igrejas,
vários foram os depoimentos
de quem participou deste
dia tão especial. A principal mobilização está sendo
feita através da fanpage de

Colaboradores da sede da JMM oraram durante todo o dia 6 de março

Missões Mundiais: www.facebook.com/missoesmundiais,
onde foram apresentados
pedidos de oração e, desde o dia 6, breves testemunhos de oração de nossos
missionários que relatam

Pequenos grupos se revezaram para orar por Missões Mundiais na
sede da JMM

superação de provações e
transformações de vidas no
campo (vide box).
Também no Facebook, a
principal plataforma desta
campanha, Missões Mundiais
tem recebido vários relatos
sobre o envolvimento das
igrejas nesta grande vigília
de oração.
A Igreja Batista em Dormentes/PE fez uma na vigília
de 24 horas de oração por
Missões Mundiais. Outras
igrejas preferiram realizar
cultos especiais para marcar
a data, como fizeram a IB Maruim/SE e a IB Jardim Curitiba
III, em Goiânia/GO. A PIB
Santana do Cariri/PE e a PIB
Resende/RJ também participaram do Dia de Oração por
Missões Mundiais.
Adalberto Gilli, da IB Memorial em Cotia/SP, disse
que a igreja se reúne a cada
15 dias para orar Missões.

A PIB Rio Tinto/PB dedicou
uma semana inteira de oração para Missões Mundiais.
Confira alguns
depoimentos:
“Vamos interceder por
toda a Junta de Missões
Mundiais, do diretor exe-

Participe dos
40 Dias de Oração por
Missões Mundiais

A

Culto semanal na sede da JMM marcou o Dia de Oração por Missões Mundiais

cutivo aos que estão nos
campos. Que Deus abençoe
o povo batista, um povo
apaixonado por Missões”,
escreveu Pedro Flauzino, no
Facebook da JMM.
“Estou na cidade de Taparuba/MG promovendo
Missões Mundiais na Igreja
Batista juntamente com as
irmãs Alexandra e Daniela.
Que Deus abençoe cada missionário em nome de Jesus”,
Paula Giana Rodrigues.
“Em Provérbios 4.18 diz:
‘Mas a vereda dos justos é
como a luz da aurora que
vai brilhando mais e mais até
ser dia perfeito’. Creio que
nossas orações estão chegando ao coração de Deus,
e estaremos em um grande
exército testemunhando às
nações pelo poder do Espírito”, Lindacy Santos.

data de 6 de março marcou o início de mais uma
campanha: 40
Dias de Oração por Missões Mundiais. Até 14 de
abril, acompanhe diariamente na fanpage da JMM
histórias reais de oração
vividas por nossos missionários no campo.
Ore conosco e envolva
sua igreja nesta campanha
de Missões Mundiais. Ao
longo desses 40 dias, pelo
poder do Espírito Santo,
nossas orações farão a di-

ferença na vida de pessoas
que desconhecem o verdadeiro Cristo.
Ao final desta campanha
de oração, você terá uma
coletânea de histórias missionárias e poderá fazer
o download do Guia 40
Dias de Oração por Missões Mundiais.
Incentive amigos, familiares e sua igreja a participarem deste movimento. Envolva-se. Faça parte
deste grupo e testemunhe
você também às nações
através da oração.
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VII Encontro de Capelania Evangélica

Pr. Domingos (blusa listrada) levou a Palavra de Deus

Pr. Luiz Emilio Estevam dos
Santos
Titular da IBMS, Ribeirão
Preto, SP

N

o dia 22 de
dezembro de
2012, a partir
das 14h, nas dependências do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
Campus Ribeirão Preto, no

Grupo musical presente no evento

Familiares dos internos são os convidados do evento

local denominado Portaria
Mármore, o Ministério de
Capelania da Igreja Batista Monte Sinai (Ribeirão
Preto-SP), sob a direção do
pastor Antonio Eurípedes
Faleiros (Capelão Oficial)
foi realizado o VII Encontro
de Capelania Evangélica,
com o tema: “Humanização no Contexto Hospitalar”. Naquele memorável
momento falaram aos presentes (parentes e internos

do hospital), profissionais
da área de saúde (enfermagem) e assistente social. O
momento foi abrilhantado
pelo Conjunto Feminino,
com seus cânticos inspirativos. Finalizando o encontro tivemos a oportunidade
de ouvir o pastor Domingos
Mendes Alves, titular da
Igreja Batista Nova Aliança,
desta cidade.
Este trabalho, vem sendo
realizado há aproximada-

Equipe participante

Capelão (ao fundo) e palestrante

mente quatro anos, contando nossa igreja com uma
equipe especializada, devidamente instruída nesse
mister. São visitados e alcançados pela Palavra de
Deus, aproximadamente
320 pacientes no mês, isso
nos leitos normais do hospital.
No CTI, aproximadamente
56 pessoas são visitadas por
mês. Todas recebem conforto, apoio espiritual, assim

oração e aconselhamento
dos membros da equipe
visitadora.
Além dessas atividades, o
Capelão também ministra
cultos na capela do Hospital, assim como no CTI, aos
membros da equipe médica.
É distribuída farta literatura,
aproximadamente 1.200
folhetos, além de material
evangelístico e livros.
Solicitamos as orações das
igrejas coirmãs.

Dinâmica realizada pelas alunas da UNIESP (Parceiras
no Trabalho)

Os Embaixadores do Rei
comemoram 65 anos
Conselheiro Anderson
Fernando Corrêa Cirino
PIB em Costa Barros, Rio de
Janeiro, RJ
Embaixada Guilherme Carey

O

s Embaixadores
do Rei comemoram os 65 anos
da chegada do
casal de missionários norte-americanos que trouxeram
a organização para o Brasil.
O ano de 1948 jamais será
esquecido pela organização
Embaixadores do Rei. A história registra que nesse ano,
em 14 de maio, fora criado o
Estado de Israel e em 10 de
dezembro, a ONU (Organização das Nações Unidas)
aprovou a Declaração dos
Direitos Humanos, documento que define as liberdades fundamentais. No Brasil,
manifestantes traziam à tona
a discussão sobre a nacionalização do petróleo, com o
seguinte lema: “O Petróleo
é Nosso”.
No entanto, não foram esses os acontecimentos mais

relevantes para a nossa organização. O fato que merece
grande destaque foi a chegada em 20 de março, no
território brasileiro, do casal
de missionários norte-americanos: William Alvim Hatton
e sua esposa Lydia Catherine
Jordan Hatton (Katie).

Será que é possível imaginar a imensidão de expectativas que povoava a mente do
casal? Não, não é possível.
Contudo, sabe-se que por
meio da atuação de Deus
na vida do casal, podemos
evidenciar que muitas dessas expectativas, hoje, são

Hoje, a nossa organização
tem expressão nacional. Não
podemos esquecer do empenho dos brasileiros que receberam, tão calorosamente,
o casal de pioneiros. Irmãos
valorosos, que colocaram-se à
disposição do Senhor, visando
a concretização de um sonho.
Sem dúvida, a conquista do
casal é a nossa conquista. Enfatizo o casal, lembrando-me,
o tempo todo, do texto bíblico
registrado em Isaías 41.6 “Um
ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: Esforça-te”.
Finalizo, citando a emblemática frase do pastor Alvim
Hatton, que traduz a dimensão
do seu feito em terras brasileiras: “Deus não me chamou
para ser um sucesso, mas para
ser fiel à tarefa que Ele me
realidades. Incontáveis rea- deu”.
lizações.
Foto retirada do E-Book
Louvamos ao Deus Todo
Sempre
Embaixador – BioPoderoso pela disposição,
grafia
de
W. A. Hatton, disconquistas e testemunho
ponível
no
portal eletrônico
do casal, que não mediu
do
DENAER
– Departamento
esforços para serem instruNacional
de
Embaixadores
mentos de Deus aqui no
do
Rei
Brasil.
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20 anos de profícuo ministério pastoral
Sidnei da Silva Xavier
Pastor da IB da Esperança,
Bairro São Sebastião,
Petrópolis-RJ
Presidente da Associação
Batista Petropolitana
“Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo,
separado para o evangelho
de Deus” (Romanos 1.1).

N

o dia 20 de dezembro de 2012,
na Igreja Batista
em Anta, Distrito
de Sapucaia na próspera região Centro-Sul fluminense,
foi celebrado ao Senhor um
culto de adoração, exaltação
e gratidão pelos 20 anos de
profícuo ministério do pastor Paulo Sérgio Ferreira.
Nessa oportunidade, expôs
a palavra de Deus o pastor
Juracy Carlos Bahia, titular
da Segunda Igreja Batista em
Petrópolis, da qual o pastor
anfitrião é membro.
Envolvidos por uma atmosfera fraternal, nessa noite
memorável cultuaram ao
Senhor com o pastor Paulo
Sérgio Ferreira vários pastores, alguns contemporâneos,
familiares e irmãos em Cristo
das igrejas afiliadas às Associações Batistas: Paraibana
e Petropolitana, dentre as
quais, com expressiva representatividade a SIB Petrópolis.

Paulo, SERVO de Jesus
Cristo, chamado para
apóstolo, separado para
o evangelho de Deus
Ser servo do Senhor foi o
legado maior que seus pais
fizeram questão de transferir
como patrimônio espiritual
aos filhos, e principalmente a
esse valoroso mineiro da cidade de Juiz de Fora, nascido
no dia 29 de maio de 1957.
Sendo o décimo filho de uma
numerosa família de onze
irmãos, filho não do ventre,

mas do coração, Pedro Ferreira e Maria Edith Ferreira,
crentes fervorosos, souberam
buscar em Deus a sabedoria
para consagrá-los bem cedo,
ensinando-os o significado
da Palavra do Senhor, tanto
no lar como na Igreja. Pelo
sustento em oração os resultados foram as consequentes
bênçãos em decorrência da
obediência a Deus.
A família Ferreira mudou-se para a cidade de Petrópolis na região serrana do
estado do Rio, e a partir de
1961 passou a frequentar a
Segunda Igreja Batista desta
acolhedora cidade, onde foi
batizado em 31 de dezembro
de 1973, pelo então pastor
Edgar Barreto Antunes.
Paulo, servo de Jesus
Cristo, CHAMADO para
apóstolo, separado para
o evangelho de Deus
O jovem Paulo Cesar Ferreira, crente resoluto, entendeu o chamado após minuciosa exegese de textos
que versam sobre o assunto
ministério pastoral. Recebeu
do Espírito Santo o sábio
discernimento do significado
bíblico e prático do substantivo “servo” e dos verbos
“chamado e separado”, contidos no texto em epígrafe.
Deixando-se comprometer
em seu viver diário com os
ditames da boa Palavra de
Deus, sua convicção solidificava-se à medida que, de seu
pastor local, recebia palavras
incentivadoras consolidadas em textos propícios. O
apóstolo Paulo escrevendo
aos Efésios 4.11-12 nos diz:
“E Ele mesmo concedeu uns
para apóstolos, outros para
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao
aperfeiçoamento dos santos
para o desempenho do seu
serviço, para a edificação do
corpo de Cristo”. Novamente

Pastores presentes na comemoração do pastor Paulo Sergio Ferreira

o apóstolo Paulo na primeira
carta aos Coríntios, capítulo
12.5: “E há diversidade de
ministérios, mas o Senhor
é o mesmo”. Todos somos
importantes em nossa comunidade, fomos convocados
para desempenhar algum
tipo de atividade, entretanto,
não para o mesmo ministério,
esse era o entendimento do
jovem Paulo Sérgio.
Paulo, servo de Jesus
Cristo, chamado para
apóstolo, SEPARADO para
o evangelho de Deus
O real ardor inicial pelo
santo ministério foi e continua real em seu coração
zeloso pela causa do Mestre,
de igual modo no lidar diário
com o rebanho, cujo cajado
análogo, é caracterizado por
uma disposição bondosa de
promover a felicidade espiritual entre a membresia,
quer para com as crianças,
a juventude, os adultos e a
terceira idade. Sua liderança
pastoral é notória por seus
colegas pastores como natural e crescente.
Seu compromisso verbalizado através de testemunho
irrevogável diante da SIB
Petrópolis em assembleia,
converteu-se em homologação de seu nome, para o
Seminário Teológico Batista
Betel, na cidade do Rio de Janeiro, onde compôs a turma
de 1991 a 1996, sagrando-se
Bacharel.
Dentre os eventos memoráveis de sua caminhada cristã,
destaca-se o dia 19 de dezembro de 1992, data do
Concílio que o examinou,
com a também, memorável
composição: Presidente e
Orador, Pr. Edelto Barreto
Antunes (In Memoriam); Secretário, Pr. Mário dos Santos
Couto; Entrega da Bíblia, Pr.
Adalto de Souza Kobi; Oração consagratória, Pr. Madson Paulo de Carvalho (In

memoriam); Examinadores:
“Experiência de Conversão e
chamada”, Pr. Luiz Nunes de
Araujo; “Teologia e Eclesiologia”, Pr. Carlos Henrique
Carnavalli. Demais pastores
que prestigiaram e enriqueceram o evento: Pr. Carlos Eufrásio da Cruz, Pr. Moacir da
Silva, Pr. Mércio dos Santos
(In memoriam), Pr. Ismail O.
Ribeiro, Pr. Eli Souza Matos
e Pr. Marcos Vantini Esteves.
Ordenado no dia 20 de dezembro de 1992, no templo
da Primeira Igreja Batista do
Bairro Quitandinha, assumindo na mesma data o pastorado dessa igreja permanecendo até 1997. Pastoreou também a Igreja Batista em Vila
Rica, 1999 a 2002 ambas no
município de Petrópolis.
Possui como peculiaridade
manter e defender a Identidade Denominacional Batista,
em sua trajetória cristã exerceu significativas funções:
Professor de EBD; Diretor
de Evangelismo; Presidente
da JUBARP; foi dirigente de
Congregações; participou
de várias viagens e mutirões missionários para o sul
Curitiba-PR; para o norte
Manaus-AM; e para o nordeste Cariri Mirim, Moreilândia
e Exu em Pernambuco, além
dos estados do Piauí, Ceará e
Bahia. Foi Vice Presidente da
Ordem dos Pastores Batista
do Brasil, subseção da região
do médio Paraíba.
Decorridos alguns anos,
sentiu que Deus o queria
em outro campo de atuação
denominacional, assumiu
a condição de missionário
urbano subordinado à Associação Batista Paraibana, na
região centro sul fluminense,
concomitantemente com o
pastorado da Igreja Batista
em Anta no município de
Sapucaia, RJ, ministério que
exerce com afinco desde janeiro de 2006 até a presente
data.

Pastor Paulo Sérgio Ferreira (da esquerda)

Em termos de geologia, o
substantivo feminino “porcelana” é usado simbolicamente para designar 20
anos ininterruptos de alguma
atividade ou aniversário de
alguma entidade qualificada como pessoa jurídica.
Vale lembrar que esse material cerâmico, sob a ótica bíblica, possui algumas
características similares ao
ministério pastoral. Senão,
vejamos: é impermeável,
que não se deixa atravessar
por um fluido, não se contamina; é translúcido, corpo
diáfano, que não oferece
qualquer dúvida, é evidente; é de cor alva esclerótica,
branco do olho, pureza; é resistente, sólido, duradouro,
contumaz, obstinado; possui
transparência, qualidade de
transparente à vista de todos;
é admirado por possuir completa isenção de porosidade,
nada se ajusta, nada gruda,
não agrega substâncias. Estes, entre outros, são atributos notáveis conferidos ao
pastor Paulo Sérgio Ferreira,
pela trajetória cujos rastros
podem perfeitamente serem
seguidos.
É, pois por dever de reconhecimento que a Associação Batista Petropolitana
registra para efeito histórico e
de gratidão a Deus pela vida
deste querido pastor, que há
tantos anos tem servido ao
Senhor com alegria e comprometimento. Rogamos a
Deus que o abençoe diuturnamente.
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Moises Selva Santiago
Jornalista, pastor batista e
professor de nível superior

V

ivemos dias de
Sé Vacante, esse
período entre o
falecimento ou renúncia válida de um Papa
e a eleição do sucessor. Os
cardeais já se movimentam
para elegerem quem ocupará o Trono de São Pedro. Mas quero convidá-lo
a olhar além do Vaticano e
do Castel Gandolfo, procurando enxergar alguns
tronos vazios de outras Igrejas – mesmo aparentemente
ocupados.
Parece um contrassenso,
porém bem perto de nós
há igrejas sem verdadeira
liderança evangélica, embora alguns pastores (agora
intitulados de bispos, patriarcas e apóstolos) insistam em
ocupar os tronos. Lobos em

Daniel Moulié
PIB de Campo Grande, RJ
Ex-Radical Luso-Africano 3
“Descobri onde se encontra o centro do universo. O
centro do universo se encontra no lugar que está doendo.” (ALVES, Rubem. O Deus
que conheço. Campinas, SP:
Verus, 2010. 158p).

P

or mais que o missionário se prepare,
a dor, quase sempre,
aparece inesperadamente. A preocupação do
missionário muda imediatamente do preparo para o gerenciamento da dor. Seja qual
for o planejamento, nunca
se estará preparado completamente para a ocasião em
que, sem avisar, a dor chegar
(YANCEY, Philip). A dádiva da dor: por que sentimos
dor e o que podemos fazer
a respeito (Philip Yancey,
Paul Brand; traduzido por
Neyd Siqueira. – São Paulo,
SP: Mundo Cristão, 2005.
147p). Essa dor pode ser ocasionada por vários fatores
e em várias etapas da vida
missionária, seja no preparo pré-campo; na adaptação
inicial ao campo; durante os
trabalhos definitivos; na doença; no relacionamento entre
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peles de ovelhas, longe do
Evangelho do Nazareno suas
prioridades se voltam para o
enriquecimento das próprias
contas bancárias. Veja, por
exemplo, a lista publicada
pela “Forbes” constando os
pastores brasileiros milionários, matéria republicada na
revista “Época Negócios”.
Somados os cinco mais ricos,
as fortunas ultrapassam a casa
de 1 bilhão e meio de dólares. Para se ter uma ideia,
esse dinheiro é maior que a
soma do PIB das Regiões Sul
e Nordeste! Ou seja: cinco
“pastores” acumulam uma
fortuna maior que o Produto
Interno Bruto de mais de 80
milhões de brasileiros.
Se mudarmos o foco para a
Teologia vigente, a situação
não melhora. Já disse alhures
que em muitas igrejas estão
pregando um cristianismo
sem cruz, lendo uma bíblia
devidamente adaptada aos

“negócios empresariais”, incentivando a intolerância
religiosa e extraindo ao máximo o dinheiro dos seguidores em nome da fé. Imagino
Freud perguntando se isso
que está por aí não é “ilusão”. Ouço Marx afirmando:
“Lembram-se que eu falei do
ópio do povo?!” E Nietzsche bradando: “Realmente,
Deus morreu!”. Isso sem falar
que esse tipo de cristianismo
agrada em muito as elites dominantes, pois gera um povo
ignorante e inoperante diante
das graves questões sociais
que nos afetam diariamente –
como saúde, educação, moradia, segurança, transporte e
política partidária.
Estão vagos os púlpitos
de tantas igrejas – vagos do
Evangelho de Jesus, que condenou o amor à riqueza.
Vagos de oportunidade de
arrependimento para uma
vida segundo a soberania de

Deus. Vagos de missões, de
batismos, de comunhão, de
justiça, de ética, de solidariedade, de vida cristã. Num
tempo em que até crianças
formatadas como adultos
fazem sucesso como pregadores da Palavra... Num
tempo em que ser cristão
virou moda... Num tempo
em que igreja se transformou
em clube de final de semana,
onde o deus-garçom atende
a comanda dos frequentadores... Num tempo em que
o mercado dita o cotidiano
eclesiástico...
No Vaticano, a Sé Vacante
logo será resolvida. Porém,
nas maiores igrejas evangélicas do Brasil a resposta
tardará. As cifras dominaram
os corações dos líderes que
deveriam ter corações dominados por Deus. E como me
disse um pastor: “não quero
que nada atrapalhe meus
negócios na igreja”. Hoje,

muitos criticam o Papa Bento
XVI pela renúncia. Só o futuro esclarecerá o tema. Porém,
se pelo menos aqueles cinco
“pastores” renunciassem às
suas práticas atuais poderiam
doar mais de 75 milhões de
Bíblias (isto é, uma Bíblia
para cada habitante do Nordeste e do Norte brasileiro);
ou fornecer quase 6 milhões
de cestas básicas (isto é, uma
cesta básica para cada habitante de Rondônia, Acre,
Amapá, Roraima e Sergipe!)
Mas, que tolice a minha!
Talvez seja exigir demais que
eles renunciem aos seus ricos
tronos e passem o resto da
vida reclusos em suas fabulosas mansões... Mesmo assim,
ainda creio no Evangelho
como o poder de Deus capaz
de ocupar a sé vacante do
coração de quem renunciar
a si mesmo e simplesmente
crer em Jesus como Salvador
e Senhor.

a equipe de missionários no
campo; na relação com o
povo a alcançar; na batalha
espiritual; no relacionamento
com a agência missionária
ou igreja-mãe; ou no período
pós-campo missionário. É
nesse momento de dor que o
missionário se sentirá sozinho
e não sentirá a presença de
Deus, pois a dor machuca demasiadamente e muitas vezes
quase chega a derrubá-los,
mas Deus estará sempre perto
e não permitirá que as dores
sejam maiores do que se pode
suportar (MEER, Antonia Leonora Van der. Missionários
feridos: como cuidar dos que
servem; Viçosa, MG: Ultimato, 2009. 121p).
Com isso, é de suma importância o apoio de quem
envia, seja através da agência missionária ou através
da igreja-mãe. Mas também
é extremamente importante
na volta dos missionários do
campo missionário, visto que
eles voltam bastantes machucados e feridos, seja psicológica, física, ou espiritualmente.
O que pode ocasionar em
um jovem, seja rapaz ou
moça, cheio de vigor físico
e que tem disposição e vontade para suportar situações
extremas e adversas, mas que
ao retornar do campo mis-

sionário, simplesmente, quer
esquecer tudo o que viveu ou
então quer esquecer por um
bom tempo? Será que algo
o feriu? Será que em algum
momento da caminhada missionária algo saiu errado? O
que houve? O que o feriu para
gerar essa dor?
Dentro desse contexto missionário, é possível entender
a diferença entre a ferida e a
dor. A ferida é a causa, já a
dor é a consequência. Quais
têm sido as dores causadas
pelas feridas missionárias?
Será que as igrejas e as agências missionárias estão atentas
a essas dores em seus missionários quando eles voltam do
campo? Será de quem a responsabilidade de tratar dessas
dores, da igreja, da agência
missionária, da família do
missionário ou do próprio
missionário? Será que todos
estão preparados para lidar
com as dores causadas pelo
campo missionário? Será que
a falta de cuidado quando o
missionário volta do campo
tem o enfraquecido e com
isso tem se retirado do ministério machucado? (TAYLOR,
William D. Valioso demais
para que se perca / Organizado por William D. Taylor.
Londrina, PR: Descoberta,
1998. 386p).

São tantas perguntas, indagações e questionamentos,
que para contribuir à tentativa
de buscar uma resposta ou várias respostas, se é que possa
ter uma ou várias respostas,
é necessário ouvi-los. Será
que a igreja e/ou a agência
missionária estão preparadas
para ouvi-los? Ou será que
elas só querem números de
igrejas implantadas, números
de batismos realizados, ou
números de pequenos grupos
ou células abertas por mês,
fazendo dos missionários máquinas geradoras de números,
sem se preocupar com que
eles estão sentindo?
Ao se entender o que os
missionários estão sentindo e
pensando fica mais fácil para
se encontrar os fatores nos
quais determinariam a maior
permanência dos obreiros no
campo missionário. Será que
os missionários estão sendo
preparados adequadamente
para o campo missionário
transcultural? Será que os
missionários têm a certeza
do apoio financeiro de suas
agências missionárias e/ou
igrejas-mãe? Será que os missionários têm certeza sobre o
seu chamado missionário? É
necessário identificar quais
aspectos são importantes
para a manutenção dos mis-

sionários por mais tempo em
sua atividade missionária ou,
então, para que os missionários consigam concluir o tempo proposto por eles mesmos
e pela agência missionária,
no caso dos missionários
voluntários, que doam alguns anos de sua vida para a
obra missionária (HAY, Rob.
Dignos de Cuidados / Perspectivas Globais na melhor
prática de Retenção Missionária. Rob Hay, Valerie Lim,
Detlef Blöcher, Jaap Ketelaar
e Sarah Hay – Prefacia por
William D. Taylor. Descoberta, 2008. 586p).
O objetivo é trazer contribuições para as agências
missionárias, igrejas-mãe e,
principalmente, para os missionários. Fazer com que essas questões, tão importantes,
possam ser refletidas e discutidas. Os missionários são parte
fundamental para a missão da
igreja, e para o crescimento
do reino de Deus. Sabe-se
que se a igreja não propagar
a Palavra de Deus, Ele irá fazer isso de outra forma. Qual
tem sido a sua contribuição
para o crescimento do reino
de Deus?
É de suma importância que
se enxergue as urgências dos
missionários transculturais do
século XXI.
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O

ministério pastoral não é para
pessoas arrogantes, auto-suficientes e antipáticas. É para
pessoas humildes, dependentes de Deus e simpáticas, tratáveis. Esta verdade
está nas epístolas de Paulo
a Timóteo e a Tito. O servo
que serve no ministério tem
prazer em se apresentar e
ser consumido no altar de
Deus. Tem convicção da
sua vocação. O seu prazer é
o Senhor e a Sua Palavra. A
sua alegria está no Deus que
age em favor daqueles que
nele esperam. Infelizmente existem muitos obreiros
cheios de orgulho, empáfia
e com serias dificuldades
de relacionamento. Eles se

F

ui batizado no dia
em que completei
15 anos. Poucos dias
depois entrei numa
livraria evangélica, na Rua
da Constituição, no centro
do Rio (não o Amazonas
em cujas margens moro,
mas o de Janeiro) e comprei
meu primeiro livro evangélico: “O que Deus espera
de você”. Infelizmente não
o tenho mais, porque o emprestei e não me devolveram
(início da triste sina!) nem o
encontrei mais para compra.
Gostaria de relê-lo um dia,
para ver como eu pensava quando tinha 15 anos.
Porque o livro me marcou
muito, na época.
Desde cedo entendi que
a vida cristã era engajamento na obra de Cristo, senso
de utilidade, servir a Deus.
Eu era um adolescente com
muitos problemas, mas quis
ser útil a Deus. Entendi que
este era o conceito de ser
servo. O cristianismo evangélico de hoje me deixa, em
muitos momentos, frustrado.
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isolam e não têm prazer em
lidar com as pessoas mais
humildes.
O Senhor Jesus nos convida a aprendermos DELE que
é manso e humilde de coração (Mat. 11.29). O Mestre
chamou homens simples,
do povo, rudes para a realização de uma grande obra.
Ele tem prazer naqueles que
confiam em Sua suficiência.
Todo o Seu ministério foi de
simplicidade e dependência
do Pai. Ele fez toda a vontade do Pai. Esta era central
em Sua vida (Mat. 26.39).
Ele nos ensinou a obediência
incondicional. Servir em vez
de ser servido (Mat. 20.28).
Temos percebido arrogância, acepção e desprezo
no ambiente do ministério.

Obreiros se orgulham de
pastorear igrejas grandes,
fazer grandes trabalhos e
vislumbrar desafios megalomaníacos. Dão mais valor ao
censo do que ao senso. Mais
voltados para as coisas do
que para as pessoas. Homens
comprometidos com a grandeza meramente humana.
Elementos cheios de si e que
não têm interesse em ajudar
os obreiros mais simples. Do
seu pedestal, vislumbram
arrogantemente os menores.
Há até uma concepção de
‘alto clero’ e ‘baixo clero’.
Infelizmente há extratos na
comunidade pastoral.
Quantas vezes não atentamos para os feridos, que
precisam do nosso amor e
atenção; companheirismo e

cuidado; graça e encorajamento; atenção e serviço. O
exercício do ministério pastoral tem o traço marcante da
compaixão de Jesus. É um trabalho de misericórdia. Piper
ensina que nós, pastores, não
somos profissionais. Somos
chamados mediante a graça
de Deus na Pessoa de Cristo.
O mérito não é nosso, mas
de Cristo, Salvador e Senhor.
O ministério não combina com arrogância, orgulho, mas com humildade e
contrição. É algo sublime.
Piedade é uma das suas características. O amor é o
oxigênio do serviço cristão.
As suas vertentes vertical e
horizontal têm a ver com o
amor que tudo sofre, tudo
crê, tudo espera e tudo su-

porta, o amor que surge da
cruz (I Cor. 4.-8). Sabemos
que a vertente vertical tem
a ver com a comunhão íntima em relação ao Senhor.
A horizontal, por sua vez,
significa comunhão com o
outro. Ministério é obra da
cruz e deve ser sempre caracterizado por ela.
Exercer o ministério pastoral está intrinsecamente
ligado à comunhão com o
Senhor em plena obediência e com o próximo. Toda
a base do ministério, sua
motivação e seus objetivos
estão ligados fortemente à
obra da cruz. O ministério
não é promoção pessoal,
mas é para servir ao Senhor e
às pessoas e, acima de tudo,
para a glória de Deus.

O conceito de servo se esvai
cada vez mais e as pessoas
querem ser adoradoras. É
mais fácil e mais agradável
ser adorador que ser servo. A
pessoa externaliza suas emoções e procura se sentir bem.
Inclusive, para muita gente, o
bom culto é aquele em que a
pessoa se sentiu bem, e não
aquele em que o evangelho foi fielmente exposto. O
foco é a pessoa. Quando se
é servo, a preocupação não
é agradar-se, mas agradar a
Deus. O foco é ele.
Não quero por sobre mim
o foco, mas quando o Pr.
Benildo Veloso da Costa,
de Belém, pregando no 42º
aniversário da igreja que
sirvo me perguntou como
Meacir e eu nos adaptamos à
cidade de Macapá, disse-lhe
que isto era um ato de culto a Deus. Nossa presença
aqui é para nós um modo
de cultuá-lo. Culto é serviço
e obediência, desejo de ser
um instrumento, e não apenas catarse, a liberação de
emoções, em um período de

atividades religiosas comandadas por alguém.
Por isso fiquei indignado
com uma pessoa que me
perguntou se, vindo para a
igreja a que sirvo ela seria
mais abençoada que na sua.
Simplesmente lhe disse: “Por
favor, não venha para esta
igreja. Você não é o tipo de
ovelha que desejo ter”. Alguns poderão me achar grosseiro, mas as ovelhas “têm
direito” de escolher pastor
e “têm direito” de escolher
igreja. Por um momento,
concedam a um pastor o
direito de “escolher” ovelha.
Porque a visão desta pessoa
destoa de todo o ensino neotestamentário, que é amar e
servir a Cristo. Não é como o
Espírito Santo tem me orientado a formatar as igrejas que
pastoreio.
As pessoas têm suas expectativas de como Deus
deve abençoá-las. De como
sua igreja deve servi-las. De
como as demais pessoas da
igreja devem se encaixar
em sua perspectiva de vida.

Elas fazem seu “mundinho”
e se abespinham quando
algo perturba seu universo
pessoal, a sua zona de conforto. Mas nem sempre se
preocupam com a expectativa de Deus com respeito a
elas, nem com a expectativa
da sua igreja para com elas.
Quando alcançou Saulo de
Tarso no caminho de Damasco, Jesus manifestou-lhe
suas expectativas para com a
vida de Paulo. Este o serviria
e sofreria por ele, mas levaria
seu nome perante os gentios
e as grandes autoridades.
Saulo foi Paulo, o apóstolo
que fincou o evangelho no
mundo não judeu, porque
atendeu às expectativas de
Deus para sua vida. Foi útil.
Uma vez ouvi uma música
evangélica em que o cantor
gritou para o baterista: “Glorifica, Fulano!”, pedindo-lhe para bater mais forte na
bateria. Glorificar a Deus é
mais que cantar num culto
e espancar um instrumento.
É, com humildade, servi-lo,
buscar ser-lhe útil, lutar para

fazer o nome de Jesus ser
conhecido. Isto não exclui o
culto, que deve levar a mensagem da cruz com testemunho, com pregação, com cânticos. Mas é, acima de tudo,
levantar bem alto a cruz de
Jesus para que o mundo veja.
É mais que emoções, mais
que gestos litúrgicos e que
repetir palavras de ordem. É
dedicação e serviço.
Você atende às expectativas de Deus para sua vida? É
útil? Qual é sua expectativa
como cristão: ver o triunfo
do evangelho ou ser abençoado? Desejar ser abençoado
é normal, e não é pecado.
Mas quando ser abençoado
vem antes de honrar a Jesus,
alguma coisa está errada. A
expectativa é o bem estar
da pessoa e não a glória de
Cristo.
Que nossas expectativas
sejam ver a mensagem da
cruz triunfar em todos os
lugares do mundo! Quando
isto vier em primeiro lugar,
as demais coisas se ajeitarão
(Mat. 6.33).

