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Acampamento Nacional de 
Embaixadores do Rei 2013

Foi realizado durante o mês de janeiro 
de 2013, o Acampamento Nacional de 
Verão de Embaixadores do Rei, dividido em 
quatro acampamentos em quatro semanas, 
com duração de cinco dias. Foram quatro 
semana em que meninos puderam desfrutar 

de relacionamentos pessoais offline, em 
um mundo cada vez mais virtual, artificial 
e online. Também puderam desfrutar de 
momentos de comunhão inesquecíveis, 
cercados de amigos verdadeiros, devocional 
e muito lazer (pág. 10).

Em pleno deserto do Saara, 
existe um lugar onde a esperança 
é renovada a cada dia. No Mali, 
a missionária Veralucia Rocha 
desenvolve o projeto Oásis no 
Deserto, que consiste em oferecer 
ajuda a mulheres e crianças nas 
áreas de saúde e educação, além 
de orientação espiritual. A princi-
pal frente de atuação do projeto é 
a maternidade (foto) na aldeia de 
Bancumanan (pág. 11).

Uma nova esperança no Saara
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Após 8 anos da sua 
eleição como Papa, 
Bento XVI renun-
cia, atitude vista 

apenas a séculos atrás, e en-
tão é eleito o primeiro Papa 
latino, Francisco. A história 
construída nestes dias revela 
um novo momento na ques-
tão religiosa da humanida-
de. Tempo este que merece 
reflexão e ação efetiva dos 
evangélicos. Em meio a es-
cândalos e histórias miste-
riosas, que surgem na mídia, 
pela metade, a Igreja Católica 
ainda se fortalece e apresenta 
uma nova realidade, a comu-
nicação com os jovens.

Em julho deste ano, na ci-
dade do Rio de Janeiro, será 
realizada a XXVIII Jornada 
Mundial da Juventude. Um 
evento que reúne jovens ca-
tólicos de todo o mundo, em 
diálogo com o Papa. Uma 
realização que serve de exem-
plo e reflexão para o povo 
evangélico. Mostra também a 
necessidade urgente de maior 
testemunho cristão, de ações 
que verdadeiramente valori-
zem o jovem. Ações urgentes 
de um povo que conhece a 
Palavra de Deus, reconhece 
a necessidade da valorização 
dos jovens, mas por muito 
tempo anda na teoria.

É comum ver jovens que 
cresceram em uma igreja ba-
tista, se afastando, não só da 
igreja, mas dos caminhos de 
Deus. E diante disto o que o 
povo de Deus tem feito? Exis-
te uma necessidade urgente 
de um movimento maior dos 
cristãos protestantes em prol 
da Palavra de Deus. Valorizar 
de verdade a juventude é ter 
ação. Hoje, infelizmente, 
quem tem dado exemplo de 
ação efetiva pela juventude 
é a Igreja Católica. Que o 
povo batista transforme esta 
história enquanto há tempo.

Que o testemunho dos 
cristãos batistas possa ser 

efetivo, que as ações pos-
sam ser reais, que o conhe-
cimento e entendimento 
possam ser usados,  que 
a teoria saia do papel, e 
(novamente )  que o tes -
temunho seja real,  tudo 
para anunciar a Palavra de 
Deus.

“Todavia, não me impor-
to, nem considero a minha 
vida de valor algum para 
mim mesmo, se tão-somente 
puder terminar a corrida e 
completar o ministério que 
o Senhor Jesus me confiou, 
de testemunhar do evange-
lho da graça de Deus” (Atos 
20.24). (AP)
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bilhete de sorocaba
JULIO OLIvEIRA SANCHES

A última vez que a 
vi,  era uma pré-
-adolescente. Irre-
quieta, inteligente, 

de bem com a vida, como 
o são todos os adolescentes 
salvos por Jesus Cristo, a 
crescer dentro de nossas Igre-
jas. Agora trinta e dois anos 
separavam a adolescente da 
mulher, esposa, mãe, pro-
fessora de música, líder na 
Igreja e crente fiel ao Senhor. 
Apresentou-me o esposo e a 
filha adolescente, retrato da 
mãe quando adolescente. 
Família alegre. Todos inte-
grados e atuantes na Igreja 
como só acontece com os 
verdadeiros salvos.

Um saboroso lanche foi 
servido. A conversa tinha 
como tema principal a Igre-
ja, não a presente, mas a 
do passado. A Igreja era di-
ferente. Havia boa música 
nos cultos com excelentes 
mensagens bíblicas. Não 
havia grupo de louvor. Todos 
louvavam e cantavam com 
alegria e vibração. As faixas 
etárias recebiam do progra-
ma de educação religiosa, 
cuidados especiais. Cada 
um no seu lugar de Bíblia 
aberta a estudá-la. Não havia 
analfabetismo bíblico. Não 

havia bíblias “modernas”; da 
mulher, da mãe, do empre-
sário, do homem pedreiro, 
do adolescente, da noiva, 
da família,  comentadas e 
anotadas pelo evangelista de 
renome internacional. Havia 
apenas uma Bíblia que todos 
a portavam nos cultos e a es-
tudavam com dedicação. Ah! 
A EBD, imperdível. Os coros 
graduados. O de adolescente 
“era o melhor” diz ela com 
um sorriso maroto a olhar a 
regente da época.

Inesquecíveis os acampa-
mentos de adolescentes em 
Ravena. Eram aguardados 
com ansiedade o ano intei-
ro. Deixaram marcas que o 
tempo não conseguiu apagar. 
Caso fosse possível voltar o 
tempo e no tempo, tudo seria 
repetido com muita alegria e 
gratidão.

Em dado momento ela inter-
rompe a conversa e exclama: 
“O que mais me gera sauda-
des eram suas visitas pasto-
rais”. A cada trinta ou quaren-
ta dias o senhor visitava todas 
as famílias da Igreja. Incluindo 
a minha família. Eram visitas 
rápidas. No máximo dez mi-
nutos. Não havia lanche. Ape-
nas o senhor desejava saber 
se a família estava bem. Lia 

um lindo texto bíblico e orava 
pela família reunida. Aqueles 
textos bíblicos e suas orações 
ainda falam ao meu coração. 
As visitas eram aguardadas 
com carinho e ansiedade. 
A duração era curta, mas o 
seu significado mantinha a 
família agregada à Igreja. O 
senhor sempre estava ao dis-
por de suas ovelhas. Quando 
necessário, demorava mais. 
A presença do pastor no lar 
assegurava a cada membro da 
família que éramos amados e 
pastoreados com amor. Com 
os olhos marejados concluiu: 
“Estou há dez anos na minha 
Igreja atual. O pastor não sabe 
onde moro. Não conhece 
o meu lar. Às vezes chego 
a pensar que ele não sabe 
o meu nome, embora seja 
líder na grei”. Surgiram então 
as perguntas que doeram: 
“Pastor, por que os pastores 
não mais visitam as ovelhas? 
Por que não oram mais com 
as ovelhas e pelas ovelhas? 
Não abrem a Bíblia em nos-
sos lares com mensagens de 
conforto? Sinto falta! Tenho 
saudades das suas visitas, 
pastor!”.

O que responder? Os tem-
pos mudaram? Mentira! Tem-
po é o mesmo em todos os 

tempos e as pessoas com 
suas necessidades também. 
O conceito de pastoreio 
também mudou. O pastor 
moderno tem outras preo-
cupações, outros objetivos, 
outro planejamento ministe-
rial. Nestes não está incluído 
“visita às ovelhas”. Mas, o 
bom pastor é aquele que vai 
sempre à frente do rebanho. 
Conhece a suas ovelhas por 
nomes. Sabe identificá-las e 
sabe ministrar em cada cir-
cunstância. Nada substitui o 
contato pessoal, a presença 
do pastor na família, a aten-
ção peculiar que se oferece 
a cada ovelha. Lembrar a ex-
periência do supremo pastor 
das ovelhas é desafio: “Eu co-
nheço as minhas ovelhas...” 
(João 10.14).

O pastoreio eletrônico, te-
levisivo através da mídia, 
à distância, em que o pas-
tor não é capaz de desligar 
o computador enquanto a 
ovelha fala, jamais substitui 
a visita, mesmo rápida, que 
o verdadeiro pastor faz ao 
rebanho.

As ovelhas clamam por pas-
tores presentes, disponíveis, 
amigos, companheiros, que 
revelem amor verdadeiro. 
Não há necessidade de serem 

exímios pregadores. Capazes 
de ler a bíblia em hebraico 
ou grego originais. Que co-
nheçam os grandes pensado-
res deste e dos séculos pas-
sados. Estejam atualizados 
com todos os conhecimentos 
modernos. Saber tudo isso, é 
bom. Mas especialmente que 
sejam pastores que levem o 
rebanho ao encontro de Deus 
(Êx. 19.17). Para consegui-lo, 
o pastor precisa conhecer o 
rebanho e conhecer o Deus 
do rebanho.

Valeu o encontro com a ex 
ovelha. Desafiou-me a medi-
tar no significado do pasto-
reio. A refletir que as ovelhas 
não exigem muito do pastor. 
Apenas uma vista regular 
de dez minutos. As marcas 
desses encontros ficam grava-
das e o tempo não consegue 
apagá-las. Senti saudades 
dos meus ex pastores e do 
cuidado que dispensavam a 
cada ovelha em particular. 
A Igreja era mais rebanho, 
mais humana, mais acolhe-
dora, antecipava com mais 
intensidade a esperança do 
céu. Revelava com mais ar-
dor o amor de Jesus, o Pastor 
querido. Sim, querida ovelha, 
também tenho saudades.
www.pastorjuliosanches.org

“Posso todas as coisas naquele que me fortalece” (Fl. 4.13).

CONVOCAÇÃO
Na qualidade de presidente da União Feminina Missionária Batista Fluminense, em 

cumprimento ao que preceitua o Artigo 21, inciso I do seu Estatuto, convoco as repre-
sentantes credenciadas pelas organizações filiadas, para a realização da 98ª Assembleia 
Anual Ordinária em Celebração do seu Centenário, a ser realizada no dia 25 de maio 
de 2013, na Segunda Igreja Batista em Campos, localizada na rua Conselheiro José Fer-
nandes, 198 – Centro – Campos, Rio de Janeiro. O programa terá início às 13h30 com 
término previsto para as 19h30.

Niterói, 12 de março de 2013.

Marlene Baltazar da Nóbrega Gomes
Presidente da UFMBF

UFMBF
União Feminina Missionária Batista Fluminense
Organização da Convenção Batista Fluminense
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
Pastor, professor de Psicologia

Antes de  
viajar juntas

reflexão

Várias vezes, o povo 
hebreu desonrou 
alianças feitas com 
Jeová. O Senhor, 

porém, explica a necessi-
dade de acordos e pactos. 
“Por acaso, duas pessoas 
viajam juntas, sem terem 
combinado antes?” (Amós 
3.3).

Pessoas não convivem 
bem, quando entregam ao 
acaso o processo da convi-
vência. Partindo deste prin-
cípio simples, Amós enfatiza 
a importância de levarmos a 
sério as disciplinas que com-
põem a vida espiritual com 
o Senhor. Não somente são 
necessários acordos prévios 
– é necessário, também, o 

cumprimento dos acordos 
prévios.

Esta é uma lição que de-
vemos aprender, caso qui-
sermos cultivar a qualidade 
bíblica dos relacionamentos 
humanos. As bases dos bons 
relacionamentos devem ser 
estabelecidas antes de se 
estabelecer uma convivência 
regular. Mais ainda, as bases 
devem ser “combinadas”, 
isto é elas devem expressar 
as necessidades de todas as 
partes envolvidas. Na vida 
cristã também é assim. Quan-
to mais conhecemos a Bíblia 
e a cumprimos mais eficaz 
se torna nossa jornada com 
Cristo. Façamos isto desde o 
início...

Samuel Rodrigues de Souza
Gerontólogo pela Sociedade 
Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia, Ministro 
da 3ª e 4ª Idades da IB 
Carioca, Méier, RJ

Nas últimas eleições 
dos Estados Uni-
dos, quando foi 
reeleito o presi-

dente Barack Obama, muitos 
temeram que se repetiria o 
que aconteceu quando o pre-
sidente Jimmy Carter, aos 56 
anos, teve que deixar o cargo 
de presidente dos Estados 
Unidos, por não conseguir 
se reeleger.

Sobre aquele momento di-
fícil, declarou: “Não foi fácil 
esquecer o passado, superar 
o medo do futuro e me con-
centrar no presente”.   Jimmy 
não ficou colocando a culpa 
da derrota em ninguém, mas 
deu a volta por cima vindo a 
tornar-se alguém de grande 
importância como conci-
liador em busca de paz em 
países em conflito, com a 
criação do Centro Carter; e 
nos projetos novos, como 
por exemplo, o Projeto Ha-
bitat, consistindo da constru-
ção rápida de lares para os 
pobres da humanidade em 
dificuldades, que o fizeram 
se destacar mais que quando 
era presidente; sendo que 
em 2002, recebeu o Prêmio 
Nobel da Paz, por aliviar o 
sofrimento humano e pro-
mover a paz da humanidade.

Em um de seus livros, Car-
ter chamou a atenção para o 
fato de que algumas pessoas 
idosas não sabem o que fazer 
com a idade, mas não podem 
se esquecer, “ou estamos de-

masiadamente velhos para 
permanecer ativos ou não te-
mos ideia alguma sobre coisas 
interessantes e úteis a fazer”.

A noção de resiliência há 
muito tempo é utilizada na 
física e engenharia. Um de 
seus precursores é o cientista 
inglês Thomas Young. Em 
1807, introduziu a noção de 
módulo de elasticidade. Para 
sobreviver às intempéries 
da trajetória, é necessário 
criar subterfúgios e vencer 
os obstáculos. É o grande 
crescimento da vida: resistir 
e seguir adiante. Não é pos-
sível fazer generalizações, 
pois cada um passará de dife-
rentes formas seus momentos 
difíceis, de reestruturação 
pessoal, buscando novos ca-
minhos de aprendizado.

A resiliência significa a ca-
pacidade de resistência ou de 
recuperação dos efeitos de 
influências estressantes, são 
processos que permitem que 
as pessoas floresçam, mesmo 
na presença de adversidades.

A Bíblia i lustra com o 
exemplo de uma planta. No 
Salmo 92.12  vemos que os 
justos florescerão como a pal-
meira. A palmeira da Bíblia é 
a tamareira, seu fruto é a tâ-
mara e produz frutos por 100 
a 200 anos. É útil, tem de 15 
a 30 metros de altura, serve 
de comida para as pessoas, 
alimento aos camelos, cons-
trução de casas, escovas, cor-
da, esteiras, sacos e cestos. 
Tem porte real, cresce para 
cima, sobrevive nos oásis do 
deserto, supera dificuldades.

Cultivar a resiliência é a 
capacidade de se recobrar 
facilmente ou se adaptar à 
dificuldade ou às mudanças. 

A resiliência é fundamental 
para encerrar uma etapa. 
Ninguém pode terminar bem 
sem desenvolver a força de 
caráter, testada durante tem-
pos difíceis. Uma árvore alta, 
sem um tronco robusto, pode 
cair na tempestade.

Quando ocorrem dificulda-
des, como falecimento de en-
tes queridos, enfermidades, 
catástrofes destrutivas, apo-
sentadoria com achatamento 
salarial, cirurgias com seque-
las, problemas de separações, 
etc., são descontinuidades, e 
a pessoa idosa, talvez, venha 
a parar por algum tempo.

Mas a vida não chegou ao 
fim e é preciso adaptar, com 
modificações, novas manei-
ras de procedimento, ajuda 
de um conselheiro, orienta-
ções na Bíblia, orações, for-
talecer-se com amigos e com 
o grupo na igreja, solucio-
nando obstáculos e seguindo 
em frente, para retomar a ca-
minhada. O profeta Samuel 
é um exemplo de resiliência. 
“Crescia Samuel, e o Senhor 
era com ele, e nenhuma de 
todas as suas palavras deixou 
cair em terra” ( I Sam. 3.19).

Samuel experimentou mui-
tos desapontamentos: seu 
mentor, Eli, filhos de Eli, seus 
filhos, o povo que liderava, 
seu pupilo, Saul, o decep-
cionaram; mas, não permitiu 
que seu caminhar com Deus 
fosse determinado pelo mau 
exemplo dos outros. Deve-
mos seguir o exemplo de 
Samuel, olhando para Deus e 
não para os homens, quando 
tivermos decepções, tensão, 
estresse, ansiedade ou situa-
ções traumáticas e problemas 
tentarem nos derrubar.

Winston Churchill disse: 
“O sucesso está em ir de 
fracasso em fracasso, com 
grande entusiasmo”. Deve-
mos sempre alimentar a es-
perança, que é irmã da fé 
e do amor (I Cor. 13), para 
enxergarmos novas possibi-
lidades pela frente, quando 
estamos diante de muros ou 
limitações, pois a Bíblia nos 
aconselha: “Não to mandei 
eu? Esforça-te e tem bom 
ânimo; não temas nem te 
espantes; porque o Senhor 
teu Deus é contigo, por onde 
quer que andares” (Jos. 1.9).

De acordo com Ronal-
do Kroeff Daghlawi, o bom 
ânimo traz uma sensação 
agradável de bem estar e 
o sentimento de que tudo 
vai dar certo. Nenhum pro-
blema é obstáculo e nada é 
capaz de derrubar a autoes-
tima e a capacidade de su-
peração quando se tem bom 
ânimo, também chamado de 
entusiasmo, alento, força e 
coragem.

Igrejas, líderes, cidades, pa-
íses, grupos de idosos, como 
aconteceu nos maremotos 
e terremotos em 2011 nas 
propriedades das famílias 
japonesas, passam por difi-
culdades, mas necessitam se 
levantar, não podem parar no 
meio do caminho, nem voltar 
atrás em sua trajetória.

O conceito de resiliência 
comunitária corresponde a 

uma concepção desenvolvi-
da teoricamente por Ojeda 
(2001) que, a partir de suas 
observações, pôde perceber 
que cada desastre ou calami-
dade que sofre uma comuni-
dade, que produz dor e perda 
de vidas e recursos, muitas 
vezes, gera um efeito mobili-
zador das capacidades solidá-
rias que permitem reparar os 
danos e seguir adiante. Este 
conceito tem como pilares os 
fundamentos de autoestima 
coletiva, identidade cultural, 
humor social e honestidade 
estatal.

Deus sempre motivou seus 
seguidores. O bom ânimo é 
uma mola propulsora que 
estimula e encaminha quem 
o tem para o sucesso. Quem 
tem bom ânimo e resiliência 
corre mais riscos, quando cai 
se levanta, e quando fracassa 
por motivos que fogem ao 
seu controle, sacode a po-
eira, recarrega as energias 
e diz a si mesmo: vamos de 
novo!

O bom ânimo autêntico, 
verdadeiro, a resiliência, são 
os principais componentes 
da felicidade da família e dos 
idosos e emana somente de 
um lugar, o coração do Se-
nhor Jesus Cristo! “Tenho-vos 
dito isto, para que em mim 
tenhais paz; no mundo tereis 
aflições, mas tende bom âni-
mo eu venci o mundo” (João 
16.33).
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Jabes Nogueira Filho
Pastor PIB Aracaju

Continuando a tirar 
e saborear bagos 
na jaca do Espíri-
to  chegamos ao 

quinto elemento da relação 
apresentada por Paulo aos 
Gálatas: a amabilidade – ou 
na versão tradicional de Al-
meida: benignidade. Com 
este bago chegamos àquela 
área em que os bagos natu-
ralmente se misturam.  Mas 
isso não é estranho. Quem 
já comeu jaca colocando a 
própria mão na fruta sabe 
que sempre há aqueles ba-
gos que se ligam tanto uns 
aos outros que não se mostra 
possível particularizá-los. 
Tudo bem: a gente os come 
assim mesmo!

Assim acontece com a ama-
bilidade que é fruto do Espí-
rito. Talvez não seja possível 
identificar individualmente 
seus traços e limites, mas 
com certeza ele poderá ser 
percebido quando ligado a 
outros bagos. Amor e paci-
ência que já degustamos e 
bondade e mansidão que 
ainda nos aguardam nunca se 
desgrudam da benignidade 

e nem é fácil demarcar seus 
limites.

Bem, vamos tentar destrin-
char um pouco o bago da 
amabilidade. Antes, só relem-
brando: este é um fruto do 
Espírito que é processado es-
piritualmente em minha vida 
– desculpe a redundância, 
mas não tive como evitá-la. 
Ele não é resultado de cultura 
ou educação e não se trata 
apenas de um jeito social de 
ser. É algo que só acontece 
quando estou impregnado 
pelo Espírito.

O bago da jaca do Espírito 
caracterizado como amabili-
dade é a disposição do servo 
de Cristo em se portar de 
modo dócil, cordato e afável 
entre as pessoas – e isto vem 
do coração. É um modo de 
viver e tratar as pessoas que 
as faz serem especiais (veja 
como é significativo o texto 
que antecede o hino cristo-
lógico em Fil. 2.1-4).

É aqui também interessante 
lembrar que quem encarna 
tal amabilidade sabe que a 
verdade não é desculpa para 
a grosseria e nunca se esque-
ce que a língua pode matar e 
dar a vida (veja Prov. 18.21), 
logo, tem cuidado em do-

minar as suas palavras (veja 
ainda Tiago 1.26).

Na mesma linha de raciocí-
nio, outro aspecto do bago da 
benignidade é que ela me faz 
gentil, educado, cavalheiro. 
Impregnado e influenciado 
ao extremo pelo Espírito em 
minha vida sou necessaria-
mente levado a ter atitudes 
de agradável trato social. E é 
claro que tais procedimentos 
tornam-se padrão em minha 
vida (considere Fil. 1.27).

Convém frisar que imbuído 
de amabilidade, nos peque-
nos gestos e atitudes do con-
vívio humano estou sempre 
impulsionado a tratar bem a 
todos (o texto de Gal. 6.10 é 
tradicional). Iniciativas como 
respeitar cabelos brancos, 
apoiar os com necessidades 
especiais, estender as mãos 
com sinceridades e, indicar 
rotas certas e seguras são 
apenas alguns exemplos do 
que se pode fazer. Além de 
um sorriso espontâneo que 
sempre é bem vindo.

O Espírito que age em mim 
faz produzir frutos muito 
gostosos, e um deles com 
certeza é a amabilidade na 
interação com os outros. Que 
este seja o meu padrão.

Leila Matos
Ministra de Educação Cristã - IB do Bairro Santa 
Bárbara, Niterói, RJ

Perguntaram à criança

“O que você vai ser quando crescer?”

A criança era inteligente

E não titubeou em responder:

Olhando para seu interlocutor

Ela falou ligeiro

“Pastor ou bandido,

Depende de quem chegar primeiro”.

A resposta é dura e fria

Sem a inocência de uma criança

Demonstra que com tenra idade

Já perdeu a esperança.

Mas, ao mesmo tempo a resposta

Nos admira e faz-nos pensar

Um apelo tão firme e forte

Não podemos deixar de escutar.

Requer uma resposta rápida

Sem deixar o tempo passar.

A infância é fugaz e transitória

Não devemos nos atrasar.

Em 2013 os Batistas Brasileiros

Tem como tema: Valorizando a Nova Geração

E, o que estamos fazendo

Para cumprir nossa missão?

A nova geração espera

Um posicionamento do povo cristão

Se depender de nós

Pastor sim, bandido não.

Criança, adolescente, jovem

Não se acanhe em perguntar

O futuro não está escrito

Deus pode sua vida transformar.

O povo de Deus responde

Temos o melhor a lhe ofertar

Criança, em nome de Jesus Cristo

Seremos os primeiros a chegar.

Genevaldo Edino de Souza 
Bertune
Pastor de Jundiai, SP

A Bíblia usa expres-
sões  ta i s  como: 
“Lembrai-vos da 
mulhe r  de  Ló” , 

“Lembrai-vos de Sodoma e 
Gomorra”. O que ela quer é 
chamar nossa atenção para 
os erros cometidos por estas 
pessoas - no caso de Sodoma 
e Gomorra, uma verdadeira 
multidão.

Que erro estas pessoas 
cometeram? Esqueceram o 
convite amoroso de Deus. 
Deram as costas para aquilo 
que podemos chamar de “a 
essência da vida”; àquilo que 
está ligado a um relaciona-
mento íntimo e pessoal com 
Deus. Esqueceram-se de se 
voltar para Deus, sua Palavra, 
seu perdão, sua graça.

De ixa ram de  a t ende r 
ao apelo do profeta Isaias 
quando diz: “Oh! Todos 
vós que tendes sede: Vinde 
e bebei! Oh! Todos vós que 
tendes fome: Vinde, com-
prai e comei! De graça! Por 
que gastais o vosso dinheiro 
naquilo que não é pão? E 
o produto do vosso traba-
lho naquilo que não pode 
satisfazer?” (Is. 55.1-2). O 
mesmo apelo que Deus faz 
através do profeta Jeremias 
quando diz: “Vocês deixa-
ram a verdadeira fonte das 
águas límpidas, cristalinas, 
e foram se satisfazer em 
águas sujas que não podem 
matar a sede de ninguém” 
(Jer. 2.13).

Cristo morreu e ressusci-
tou para dar ao homem a 
oportunidade de não viver 
mais guiado por seus ins-
tintos, dominado por sua 

natureza carnal, pecamino-
sa. Não importa o quanto 
sejamos “gênios” ou “fenô-
menos artísticos”. Na verda-
de somos todos pecadores, 
desesperadamente necessi-
tados da graça de Deus.

Quando acontece algo 
como o que ocorreu em 
Santa Maria, RS, todos di-
zem: Que nunca mais acon-
teça! E quando acontece o 
que ocorreu com o cantor 
Chorão? Com o Michael Ja-
ckson? Com Amy Winehou-
se? Três nomes apenas de 
uma multidão. E o pior é 
que sabemos que continu-
ará acontecendo, pois o 
homem não está disposto a 
abandonar, trocar sua “fe-
licidade” por aquela que 
somente Deus pode dar.

Vida abundante, plena, 
verdadeira, só em Cristo!

Lembrai-vos do Chorão!
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Carlos Henrique Falcão
Pastor da IB da Liberdade, RJ

“Os riscos de enchentes na 
região de Xerém, em Duque 
de Caxias, RJ, já são conheci-
dos há pelo menos 17 anos. 
Em 1996, o Plano Diretor de 
Recursos Hídricos da Bacia 
do Rio Iguaçu-Sarapuí já 
apontava áreas sujeitas a 
inundações na Baixada, in-
cluindo as margens do Rio 
Capivari, em Xerém, que 
transbordou no dia 3 de ja-
neiro último. Segundo o Pre-
feito Alexandre Cardoso, 250 
casas deverão ser retiradas da 
beira desse rio” (O Globo - 
07/01/2013)

Imagino que esta situ-
ação começou assim. 
Ariosvaldo não tinha 
onde morar com sua fa-

mília e alguém falou de um 
espaço à beira do rio. Mes-
mo avisado do perigo ele 
construiu uma casa modesta 
com medo de perder muito 
material. Após o primeiro 
período de chuvas verificou 
que nada aconteceu. Am-
pliou sua casa e outras pes-
soas também aproveitaram 
o terreno livre e construíram 
suas casas. Só que um dia, 

Cleverson Pereira do Valle
Pastor da PIB em Artur 
Nogueira
Bacharel em Teologia pela 
FTBSP e EST

Gostamos de falar 
com os amigos, 
parentes e com 
pessoas agradá-

veis. Há momentos em que 
precisamos desabafar, e en-
contrar pessoas dispostas 
a nos ouvir faz toda a di-
ferença. Ninguém nasceu 
para viver isolado, dentro 
de uma ilha incomunicável, 
pelo contrário, somos seres 
relacionais.

Precisamos falar e ouvir 
também, pois, da mesma for-
ma que queremos ser ouvi-
dos, precisamos também ou-
vir. Como é bom o diálogo 
dentro de casa, onde pais e 
filhos têm uma comunicação 
aberta, sem rodeios. Famílias 

um volume maior de chuva, 
o rio que não preocupava 
mais transbordou, e pronto: 
A casa caiu!

Antes de condenar essas 
famílias, precisamos per-
ceber que muitos de nós 
praticamos a mesma coisa 
em diversas situações da 
vida. A atitude não é muito 
recomendada, somos avisa-
dos do possível perigo no 
futuro e mesmo assim arris-
camos. Começamos a prati-
car devagar e percebemos 
que não temos um prejuízo 
imediato. A atitude vira um 
hábito e já contamos com a 
acomodação das pessoas ao 
nosso redor e conseguimos 
até alguns seguidores. Então 
o que era pecado deixa de 
ser pecado, o que a Bíblia 
condena fica esquecido e a 
vida convive com o risco de 
um dia tudo desmoronar.

Jesus ensina que para viver 
sem riscos é preciso ouvir 
a palavra que ele mesmo 
ensinou e praticá-las. Ele 
compara essa pessoa a um 
construtor que edificou a sua 
casa sobre a rocha. “Caiu a 
chuva, transbordaram os 
rios, sopraram os ventos e 
deram contra aquela casa, e 
ela não caiu, porque tinha os 

onde não há diálogo, estão 
fadadas ao fracasso.

A comunicação é muito 
importante, há pessoas que 
falam e não comunicam, 
muitas vezes falam em códi-
gos. É necessário falar bem, 
comunicar bem o que que-
remos para sermos entendi-
dos. A falta de comunicação 
distancia às pessoas, não tem 
coisa pior do que estar em 
um ambiente onde ninguém 
fala com ninguém.

A comunicação horizontal 
é aquela que usamos no nos-
so dia a dia, quando falamos 
com pessoas, já a comuni-
cação vertical é aquela que 
temos com Deus. E por falar 
em comunicação vertical, la-
mentamos o grande número 
de pessoas que não falam 
com Deus.

Fa lar  com Deus é  ne-
cessário, o próprio Jesus 
quando esteve aqui na terra 

seus alicerces sobre a rocha” 
(Mat. 7.24). Jesus ensinou 
também para “buscarmos 
primeiro o Reino de Deus e 
sua justiça” (Mat. 6.33) para 
não vivermos preocupados 
com dia de amanhã (Mat. 
6.34). A vida no Reino, obe-
dientes à Palavra de Jesus, 
nos dá a segurança que pre-
cisamos para manter a vida 
firme diante das tempestade 
que se levantam contra nós. 
A última tempestade que 
enfrentaremos será a mor-
te, que não pode destruir 
aqueles que estão em Cris-
to. Paulo pergunta: “Quem 
pode nos separar do amor 
de Cristo? (...) nem a morte 
poderá nos separar do amor 
de Deus que está em Cristo 
Jesus, nosso Senhor” (Rom. 
8.35-39).

Se você pecar hoje ou to-
mar alguma atitude conde-
nável que desvia a sua aten-
ção das palavras de Jesus, 
não vai cair um raio do céu 
e fulminar a sua cabeça. Mas 
se não buscar o perdão de 
Deus, com certeza, um dia 
a casa cai. Então procure 
obedecer aos ensinamentos 
de Jesus e viver sob a sua 
orientação. Você estará se-
guro sempre.

deu-nos exemplo disso. Ele 
sempre falava com o Pai. 
Temos uma ordem bíblica, 
“Orai sem cessar”, regis-
trada em I Tessalonicenses 
5.17. Falar com Deus é pre-
ciso sempre, pois através 
deste diálogo é que saímos 
fortalecidos.

Fale com Deus sobre os 
seus problemas, suas lu-
tas, suas dores, suas preo-
cupações. Fale para Deus o 
quanto você o ama, louve-o 
sempre, adore-o. Em sua 
conversa com Deus seja 
grato, fale palavras de gra-
tidão. Fale dos seus erros 
e peça perdão a Ele, não 
deixe de confessá-los. Fale 
com Deus sobre pessoas que 
necessitam de sua graça, do 
seu amor.

Nunca deixe de falar com 
Deus, e não esqueça de ouvir 
a sua voz através da sua Pala-
vra, a Bíblia Sagrada.

Caminhos da 
Mulher de Deus

Zenilda Reggiani Cintra
Pastora e jornalista, Taguatinga, DF

Havia trevas sobre a face do abismo
E disse: haja luz; e houve luz.
No princípio era Jesus,
E Jesus estava com Deus,
E Jesus era Deus.
Todas as coisas foram feitas por Jesus
E sem Jesus nada do que foi feito se fez.
Em Jesus estava a vida
que resplandece nas trevas.

O povo que andava em trevas
viu uma grande luz
Porque Jesus se fez carne
e habitou entre nós.
Deus nunca foi visto por ninguém,
Mas foi revelado por Jesus.
E todos quantos o receberem
deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus.

Houve trevas em toda a terra,
escurecendo-se o sol;
Quando o Cordeiro de Deus,
Que tira o pecado do mundo,
Foi ferido pelas nossas transgressões
E moído por nossas iniquidades.
E Jesus clamou em alta voz:
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
E expirou.

Ao raiar a luz no domingo,
as mulheres foram ao sepulcro.
A pedra estava revolvida
E não acharam o corpo de Jesus.
Dois anjos com vestes resplandecentes
Disseram a elas:
Por que buscais o vivente entre os mortos?
Não está aqui, mas ressuscitou.
Ide e anunciai.

E Jesus se apresentou e disse-lhes:
Paz seja convosco!
Mulher, por que choras?
Não temais.
O néscios, e tardos de coração
para crer em tudo o que os profetas disseram!
Porventura não convinha que o Cristo
padecesse estas coisas
e entrasse na sua glória?

E os discípulos disseram:
Fica conosco, porque já é tarde,
e a noite chegou.
E ele, tomando o pão, o abençoou
e o deu aos seus discípulos.
Eles o conheceram e Jesus desapareceu.
E disseram um para o outro:
Porventura não ardia em nós o nosso coração
quando no caminho nos abria as Escrituras?

Era necessário que o Cristo padecesse.
e ressuscitasse dentre os mortos
E em seu nome se pregasse o arrependimento
e a remissão dos pecados,
em todas as nações.

E tudo foi escrito
para que creiais que Jesus é o Cristo,
e tenhais vida em seu nome.
E quem o segue não andará em trevas,
Porque ele é a luz do mundo.

Páscoa:  
Jesus é a luz
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O Lar Batista David 
Gomes (LBDG) 
completou seus 
47 anos com uma 

grande celebração que reuniu 
parceiros, amigos, igrejas e 
a comunidade de Barreiras 
(BA). A festa foi organizada 
com muitas brincadeiras para 
as crianças que o Lar aco-
lhe. Brinquedos como cama 
elástica, tobogã e barraca de 
pescaria atraíram também 
muitos adultos que estiveram 
presentes.

“A proporção neste ano foi 
muito maior em número de 
pessoas. Tivemos cerca de 
400 pessoas, o que representa 
que a cidade tem abraçado o 
Lar Batista. É sempre um gran-
de desafio para nós, pois esta-
mos buscando cada vez mais 
que a cidade conheça o nosso 
trabalho”, disse a missionária 
Marjorie Navarro. Ela também 
destacou a importância dos 
amigos e parceiros que têm 
ajudado o Lar a cumprir sua 
missão.

Uma parceria especial 
também foi comemorada no 
dia da festa. Aproveitando a 
presença de todos, houve a 
cerimônia de inauguração do 
Espaço Multifuncional que foi 
criado para abrigar a sala de 
informática e leitura, benefi-
ciando não apenas as crianças 
e adolescentes acolhidos pelo 
Lar como também moradores 
da comunidade local.

A missionária Marjorie 
explicou que o espaço foi 
montado em parceria com a 
Associação de Agricultores e 
Irrigante da Bahia (AIBA) e do 
Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB), através do Fundo para 
o Desenvolvimento Integrado 
e Sustentável da Bahia (FUN-
DESIS), cujo presidente, Júlio 
César Bosata, esteve presente 
na comemoração. “Aproveita-
remos esta sala também para 
trabalhar com reforço esco-
lar”, acrescentou Marjorie.

“O Lar Batista tem feito a 
diferença para crianças e ado-
lescentes da Bahia e também 
de outros estados que no ano 
passado já viveram aqui”, de-
clarou o Pr. Eliel Pinho Gon-
çalves, diretor do LBDG, que 
também enfatizou a impor-
tância dos amigos presentes 
na festa de aniversário do Lar. 

Deus tem abençoa-
do a obra realizada 
pelos missionários 
Márcio e Sheyla 

Brito, em Rio Branco (AC). 
Recentemente, eles come-
moraram o 3º aniversário da 
congregação que lideram na 
cidade, no espaço do novo 
templo. “Tudo o que esta-
mos vivendo agora em nossa 
congregação é fruto de muita 
oração, de muitas pessoas que, 
mesmo longe, são parceiras 
desse ministério”, afirmam os 
missionários.

Márcio e Sheyla contaram 
que desde que começaram 
os trabalhos evangelísticos, 
oravam  para que tivessem um 
lugar próprio para as reuniões. 
Após dois anos de trabalho, 
eles receberam uma notícia da 
Convenção Batista Acreana, 
informando que receberiam a 
ajuda da Missão Sem Limites, 
com participação de irmãos 
norte-americanos, para a cons-
trução do templo.

“Ainda não tínhamos o ter-
reno para construir o templo, 

A sede de Missões Nacio-
nais foi representada pela 
irmã Vládia Macri, analista de 
programas e projetos sociais, 
que destacou também o em-
penho dos missionários que 
atuam no Lar: “A equipe fez 
uma linda festa de comemo-
ração”. O Pr. Éber Mesquita, 
gerente regional de missões 
em Salvador (BA), também 
representou a JMN e foi o 
pregador da noite, durante o 
culto de celebração.

Todos os momentos da festa 
tiveram cobertura da impren-
sa local. A Rádio Barreiras, 
TV Oeste, Rádio Vale, Jornal 
Nova Fronteira e o jornal A 
Tarde prestigiaram o evento, 
comprovando a relevância do 
Lar Batista David Gomes tanto 
para as crianças e adolescen-
tes acolhidos como para a 
cidade de Barreiras.

então começamos a agir. Bus-
camos os recursos necessários 
para dar a primeira entrada no 
terreno. Recebemos ajuda da 
Igreja Batista da Colina (em 
Rio Branco) e de alguns irmãos 
da congregação”, relataram os 
obreiros. A dona do terreno, 
que é esposa de um pastor 
local, cobrou um preço aces-
sível, com prestações que têm 
possibilitado o pagamento do 
terreno sem atraso, o que os 
missionários associam tam-
bém ao fato de a congregação 
ter aprendido a ser fiel com o 
dízimo e ofertas.

“Estamos felizes, especial-
mente porque Deus nos res-
pondeu tremendamente e tão 
rapidamente. Nosso templo 
é um presente de Deus”, afir-
mam Marcio e Sheyla, que 
também agradecem a todos 
que têm orado em prol do de-
senvolvimento deste ministé-
rio. Interceda para que a obra 
de plantação de igrejas em Rio 
Branco frutifique, resultando 
em mais igrejas construídas 
para a glória de Deus.

Aniversário do 
Lar Batista David Gomes

Celebração em 
Rio Branco

No culto, Pr. Eliel Gonçalves agradeceu a presença dos amigos e 
parceiros

Família missionária feliz pela construção do templo
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ADOLESCENTES “DESAFIADOS A PRATICAR A BÍBLIA” 
Joelma Matos Soares
Educadora Cristã
Auxiliar do Escritório da 
UFMBPE

No dia 28 de julho, 
aconteceu na PIB de 
Rio Doce mais um 

Encontrão de Mensageiras 
e Embaixadores do Rei do 
Estado de Pernambuco. Foi 
a 15ª edição do evento e, 
mais uma vez, um sucesso. 
A igreja estava repleta de 
adolescentes vindos de todas 
as partes do Estado.

Os Embaixadores dirigi-
ram a programação na par-
te da manhã, guiados pelo 
tema: “Praticar a Bíblia: 
Nosso maior desafio” com 
a Divisa “...Até que Cris-
to seja formado em vós” 
(Gálatas 4.19), incluindo 
apresentações de grupos 
de coreografias, músicas 
com a Banda Redenção da 
SIB de Areias, tudo bem ao 
estilo jovem, e a reflexão 
da palavra de Deus. Foi 
um culto alegre e muito 
abençoado.

No período da tarde todo 
o trabalho foi conduzido 
pelas Mensageiras do Rei, 
sendo motivo de regozijo por 
vermos tantos adolescentes e 
juniores dedicando sua vida 
ao serviço do Reino de Deus.

A cada evento que reali-
zamos se confirma o valor 
das organizações missioná-
rias e aumenta em nós a res-
ponsabilidade de mantermos 
esse trabalho de resgate e de 
capacitação de vidas para o 
serviço real, já que se trata 
de uma das fases que mais 
carece de apoio e orientação 
na sua formação.

Os coordenadores do Es-
tado, Solange Ribeiro (MR) e 
Isaias Joaquim (ER) elabora-
ram uma programação para 
atender a todos com foco 
no tema central e para isso 
tivemos a participação de 
preletores experientes que 
apresentaram palestras com 
conteúdo bíblico profundo 

para o grupo e seus líderes. 
Os temas das palestras foram 
atuais e dinâmicos, o que 
atraiu a participação de todos.

O encerramento ficou 
sob a responsabilidade da 
diretora executiva da UFM-
BPE, profª Daisy Correia, 
que estava chegando da 
Mega Trans no interior de 
Pernambuco. Sua palavra foi 
de desafio aos presentes to-
mando por base a divisa e o 
hino das MR e ER. Destacou 

a alegria pelo trabalho rea-
lizado em todo o Brasil por 
essas organizações. De mãos 
dadas, oramos agradecendo 
a Deus e nos despedimos na 
expectativa de nos revermos 
em 2013 no 16º Encontrão 
de Mensageiras e Embaixa-
dores de Pernambuco.

Que Deus continue com 
suas mãos estendidas sobre 
a União Feminina e a União 
de Homens do Estado de 
Pernambuco.

HOMENAGEM a dra Roseli Martins
Helena Luz 
Advogada - Membro da 
Assessoria Jurídica da 
UFMBC

A Igreja Batista Cario-
ca, localizada na Av. 
Getúlio, no Méier, no 

dia 12 de agosto de 2012, 
recepcionou a Associação 
dos Advogados Evangéli-
cos do Brasil para a realiza-
ção de um culto especial. 
O presidente, dr. Roberto 
Barros Ferreira, homena-
geou, por ocasião do Dia do 
Advogado, personalidades 
políticas e jurídicas que se 
destacaram pela excelên-
cia no desempenho de suas 
atribuições, com o Diploma 
Martin Luther King. 

O dr. Luiz Carlos Silva 
Neto, advogado criminalista, 
servo do Senhor Jesus, trou-
xe a mensagem de Deus aos 
corações das mais de 300 
pessoas presentes, baseando 
sua palavra  na vida do Rei 
Davi. 

Dentre os homenageados 
estava a irmã Roseli Martins 
Xavier Pinto, advogada mi-
litante, atual presidente da 
União Feminina Missionária 
Batista Carioca e também 
presidente do Conselho Ad-
ministrativo do CIEM, que 
usou da palavra para agra-
decer a Deus pelas vitórias 
alcançadas na sua vida pro-
fissional e pelo privilégio 
de servir a Deus. Disse que 

diariamente busca ser fiel 
a Deus e também aos seus 
pais, que se fizeram presen-
tes, bem como outros mem-
bros de sua família.

Dentre outras personali-
dades presentes, receberam 
também a homenagem o 
dr. Carlos Alberto Cacau de 
Brito, advogado atuante das 
causas sociais; o secretário 
de segurança, dr. José Ma-
riano Beltrame; o prefeito do 
Rio de Janeiro, dr. Eduardo 
Paes; dr. Felipe Santa Cruz, 
membro atuante da OAB e 
outros ilustres advogados.

O dr. Roberto Barros Fer-
reira fez uso da palavra res-
saltando que o exercício da 
advocacia é árduo e exige 

luta e empenho, trazendo à 
memória o exemplo da vida 
do dr. Martin Luther King.

A mim, muito me honrou 
estar presente naquela data, 
também como advogada, 
embora não militante, jun-
tamente com dezenas de 
outros advogados que lá esti-
veram, sentindo-nos lisonje-
ados com a cerimônia, pois, 
com certeza, a homenagem 
foi estendida a todos os ad-
vogados que lá estiveram. 
Cada um, no seu tempo, 
pôde construir a história da 
nossa advocacia.

Parabéns a todos os ho-
menageados, especialmente 
a nossa querida presiden-
te, merecedora de grandes 

bênçãos sobre sua vida . 
Rogamos a Deus que a sua 
potente mão esteja sempre 
sobre o seu caminhar, sua 
família e no seu ministério. 
Glórias a Deus!

Lori Henke – Já está com o Senhor 
Ana Cláudia de Almeida 
Cristal
Diretora executiva da 
UFMB Pioneira

Lori Henke, uma ser-
va fiel, foi secretária 
executiva da UFMB 

Pioneira, onde trabalhou 
durante 13 anos. Sempre 
foi incansável no trabalho 
do Senhor, estando sempre 
à disposição dos grupos 
que precisavam de um es-
tudo bíblico, uma mensa-
gem ou preleção. Foi ela 
que começou a redigir o 

jornal com as informações 
das uniões de mulheres, 
também dividiu o trabalho 

das mulheres da Pioneira 
em regionais, começou 
a realizar o ACAJUMER, 
Congresso da Terceira Ida-
de, enfim, foram muitos 
projetos e realizações den-
tro da JUFEMI, que o Se-
nhor sabe e conhece e aos 
Seus olhos não passarão 
despercebidos. Uma irmã 
querida que aprendemos a 
amar e admirar.

Somos imensamente 
gratos ao Senhor pela vida 
tão frutífera da irmã Lori, 
seu exemplo sempre nos 
motivará!

NOVA  
GERAÇÃO

Marli González
Coord. da Nova Geração UFMBB

Valorizar a Nova Geração também é nossa meta para 
o ano de 2013. Os Batistas Brasileiros investem em 

organizações que evangelizam, promovem discipulado, 
ensinam missões, capacitam lideranças e despertam 
vocações. É disso que a Nova Geração necessita!



9o jornal batista – domingo, 24/03/13notícias do brasil batista 

53a Assembleia da UFMB do Distrito Federal
Eliane Moraes 
Líder do Trabalho Feminino

Sob o tema: “Ser como 
Cristo, meu ideal”, tendo 
como divisa o texto de 

Mateus 5.16 e como hino ofi-
cial o cântico “Brilha Jesus”, de 
G. Kendrik, a União Feminina 
Missionária Batista do Distrito 
Federal reuniu-se em sua 53ª 
Assembleia Anual, para ce-
lebrar os 90 anos das Jovens 
Cristãs em Ação, do CIEM e da 
revista Visão Missionária.

A assembleia aconteceu 
no templo da Igreja Batista 
do Lago Norte, no dia 1º de 
setembro de 2012 e contou 
com 215 inscritas e uma 
assistência de mais de 300 
pessoas.

Heloísa Alves Soares 
Araújo Resende, diretora 

executiva, apresentou o rela-
tório anual das atividades re-
alizadas pela UFMB-DF sob a 
forma de um jogral e também 
o relatório financeiro.

Para essa celebração, ti-
vemos como oradora oficial 
a coordenadora nacional de 
Jovens Cristãs em Ação, irmã 
Denise Azeredo de Araújo, 
que por duas vezes nos falou 
sobre o tema, conclamando 
cada mulher a refletir a luz 
de Cristo, que será vista em 
nós, à medida que nos apro-
ximamos Dele, a verdadeira 
luz. À noite, falou-nos sobre 
a necessidade de buscarmos 
na Palavra de Deus a fon-
te para fazermos diferença 
neste mundo mergulhado 
no pecado.

Contamos também com a 
palavra de três missionárias: 

pela JMM, a irmã Elida Lúcio 
de Souza, Radical África – Se-
negal; a irmã Everli Nascimen-
to de Barros, missionária da 
JMN na tribo Guajajara (MA) 
e pela JME, a irmã Ana Adélia 
de Lima Souza, missionária 
na Cristolândia DF. Falou-nos 
também o secretário geral inte-
rino de nosso campo, pr. Joel 
Ribeiro da Silva.

O Coro da UFMBDF, 
composto de cerca de 90 
mulheres, sob a regência do 
irmão Jessé Delfino Ferreira, 
cantou na sessão da manhã 
e da noite e o Coro Louvor 
de Mulher da PIB no Guará, 
cantou na parte da tarde.

A nova diretoria ficou as-
sim constituída: Fátima Lima 
Garcia, presidente; Marcione 
de Paula Santos, 1ª vice-pre-
sidente; Maria José de Brito 

Silva, 2ª vice-presidente; Edla 
Calheiros Bispo, 1ª secretária 
e Elma Beckman da Silva, 2ª 
secretária.

A terceira sessão iniciou-
-se com um momento muito 
especial e já tradicional, que 
é o período de intercessão 
pelas famílias.

Encerrando esse dia es-
pecial, a presidente da Asso-
ciação de Taguatinga, Dilme 

Coutinho de Rosa Missias; 
a coordenadora estadual de 
JCA, Joseni Ferreira Angelo 
Gomes da Rocha e algumas 
jovens da Associação de Ta-
guatinga apresentaram uma 
apoteose e uma coreografia 
para celebrar os 90 anos de 
JCA no Brasil. Louvamos a 
Deus por esta festa espiritu-
al. A Ele toda honra e toda 
a glória.

ACAMPAMENTO ESTADUAL DAS  
ORGANIZAÇÕES FEMININAS DA UFMB MINEIRA

Noeme Caetano Silva
UFMB Mineira

No dia 6 de setem-
bro de 2012, dia 
de muito sol, che-

gamos ao Acampamento 
Águas Cantantes para a rea-
lização de mais esse evento 
da UFMB Mineira. Cada ca-
ravana que chegava trazia na 
bagagem muita alegria e an-
siedade para ver e participar 
de tudo que aquele recanto 
aprazível e bem preparado 
poderia proporcionar a elas.

O Acampamento teve 
início com o jantar e logo 
após aconteceu a primeira 
reunião – o auditório estava 
lindo... repleto, cerca de 701 
pessoas participando com 
muita alegria dos cânticos 

dirigidos pela irmã Ana Lú-
cia Santos. O tema escolhido 
foi “Ser como Cristo – Meu 
ideal” e divisa – “Assim bri-
lhe a vossa luz diante dos 

homens para que vejam as 
vossas obras e glorifiquem a 
vosso Pai que está nos céus” 
(Mateus 5.16), que foi recita-
da com muita vibração.

A oradora oficial foi a 
irmã Maria Bernadete da 
Silva, diretora executiva do 
CIEM (Centro Integrado de 
Educação e Missões), na 
cidade do Rio de Janeiro. 
Ela trouxe mensagens edifi-
cantes e desafiadoras. Men-
sagens que confrontaram a 
responsabilidade da mulher 
cristã na vida dos filhos vo-
cacionados, na cura física, 
emocional e espiritual dos 
envolvidos com vícios e 
compromisso em ter a Cristo 
como nosso ideal. 

No segundo dia pela 
manhã, cada uma das or-

ganizações missionárias, 
sob a coordenação da líder 
estadual, participou das ofi-
cinas. As 66 crianças foram 
dirigidas pela Ester, líder 

estadual, que preparou his-
tórias, cânticos e trabalhos 
manuais. As Mensageiras 
do Rei, cerca de 200, ti-
veram como palestrante a 
psicóloga Laís Paz Santos 
que trabalhou os assuntos: 
Bulling e Ficar Ficando. 
As Jovens Cristãs em Ação 
tiveram como palestrante a 
psicóloga Suely Araújo que 
abordou o assunto: Senti-
mento de Culpa. O grupo 
de jovens era um pouco me-
nor que o das mensageiras, 
mas estavam interessadas 
e atentas. As mulheres que 
era o grupo maior, cerca 
de 400, ficaram no auditó-
rio e a palestrante foi a drº 
Bernadete Catalan Soares 
que falou sobre “Saúde” e 
“Como cuidar para ter uma 
vida saudável”. 

Na manhã de sexta fei-
ra, o diretor executivo da 
Convenção Batista Minei-
ra, pr. José René Toledo, 
participou da reunião onde 
deu uma palavra de sauda-
ção e incentivo, juntamente 
com sua esposa Margarene 
Toledo. Todas as manhãs, 
após os cânticos, pr. Geral-
do Rangel, conselheiro do 
acampamento, dirigia um 
momento inspirativo de ora-
ção. No sábado pela manhã, 
foi levantada uma oferta para 
Educação Cristã Missionária 

no valor de R$ 1.019,70. 
Tivemos ex-alunas do SEC, 
ITC, IBER e CIEM e várias 
educadoras religiosas nesta 
manhã festiva.

No sábado à noite, foi 
realizada a Noite Missio-
nária. Falou na ocasião a 
missionária Mônica sobre 
o trabalho nos presídios 
e na casa das ex-detentas. 
A missionária de Missões 
Mundiais na Índia deu tes-
temunho e apresentou um 
vídeo. Lizete Perruci, JMN, 
passou um vídeo e de uma 
maneira muito inspirativa 
fez o lançamento da Cam-
panha de Missões Nacionais 
2012. Após o lançamento 
da Campanha, ela trouxe 
a mensagem e no final fez 
um apelo para aquelas que 
desejavam se preparar de 
alguma maneira e depois ir 
ao campo missionário. Um 
grande grupo atendeu ao 
apelo mostrando o desejo 

de servir a Deus através do 
trabalho missionário.

As caravanas das UFMBs 
das Associações trouxeram 
alimentos não perecíveis 
para serem doados para Cris-
tolândia de Belo Horizonte 
e a UFMB Mineira doou 
material de limpeza.

Foram quatro dias espe-
ciais, tivemos 701 acam-
pantes representando 13 
Associações do Estado. O 
Acampamento terminou, 
mas parecia que ninguém 
estava com vontade de dei-
xar aquele local que trouxe 
momentos de aprendiza-
gem, camaradagem e lazer; 
todas já faziam planos para 
o próximo, daqui a dois 
anos. Este Acampamento 
deixou sua marca em cada 
acampante, desde as crian-
ças até as senhoras mais 
velhas e podemos dizer 
com alegria: “Até aqui nos 
ajudou o Senhor”.
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Samuel J. Gonçalves 
(Coordenador Nacional dos 
Embaixadores do Rei)
Lucas Tavares (Coordenador 
do DAER Gonçalense, RJ)

Acampamento Na-
cional de Verão de 
Embaixadores do 
Rei tem sido reali-

zado, ano após ano em um 
local bastante privilegiado, o 
famoso Acampamento Batista 
Sítio do Sossego. Localizado 
às margens da BR-101 no mu-
nicípio de Casimiro de Abreu, 
estado do Rio de Janeiro, é 
o primeiro acampamento 
Batista do Brasil. Pertenceu 
ao Colégio Batista do Rio de 
Janeiro, sendo comprado em 
1950, para servir aos Embai-
xadores do Rei, organização 
que teve seu início no Brasil 
no final da década de 40, 
através do trabalho missioná-
rio do pastor William Alvin 
Hatton. O primeiro acampa-
mento foi realizado em 26 
de fevereiro e 1 de março de 
1951, com 18 acampantes de 
três igrejas cariocas. Em junho 
do mesmo ano, o segundo 
acampamento foi realizado 
com 35 acampantes, repre-
sentando oito igrejas de três 
estados.

O Sítio do Sossego, é um 
lugar especial e tem todo 
carinho dos que fizeram e 
fazem parte da Organização 
Embaixadores do Rei, sendo 
que a história da organização 
está totalmente atrelada a este 
patrimônio.

Em 2013, completa 62 anos 
de acampamentos em grande 
estilo. Foi realizado durante 
o mês de janeiro de 2013, 
o Acampamento Nacional 
de Verão de Embaixadores 
do Rei, dividido em quatro 
acampamentos em quatro se-
manas, com duração de cinco 
dias (de segunda a sexta-feira). 
Foram quatro semana em que 
meninos puderam desfrutar 
de relacionamentos pessoais 
offline, em um mundo cada 

vez mais virtual, artificial e 
online. Também puderam 
desfrutar de momentos de 
comunhão inesquecíveis, 
cercados de amigos verdadei-
ros, devocional e muito lazer. 
A certeza que fica para os 
Conselheiros e Embaixadores 
do Rei é que todos foram im-
pactados pelos momentos ali 
vividos, e experiências com-
partilhadas na presença do 
Rei Jesus. Eis agora, um breve 
relato das quatro semanas:

A primeira semana foi rea-
lizada entre os dias 07 e 11 
de janeiro e contou com a 
participação de cerca de 335 
acampantes. Os irmãos Fran-
cisco William (RJ) e Rafael 
Lima (RJ) foram os  diretores 
da semana, tendo como prele-
tor da semana o pastor Carlos 
Elias, da Primeira Igreja Batis-
ta em Campo Grande (RJ). As 
atividades de despertamento 
missionário foram conduzidas 
pelo missionário mobilizador 
Silvio Camilo da JMM. Na 
manhã da decisão tivemos 
102 que foram à frente. A 
Embaixada da Primeira Igreja 
Batista Beira Mar, da Con-
venção Batista Fluminense, 
recebeu a placa de Embaixada 
Destaque e a Igreja Batista 
Monte Gerezin, da Conven-

ção Batista Baiana recebeu a 
placa da Embaixada Nota 10. 
Recebemos as caravanas de 
Rondônia, São Paulo, Espírito 
Santo, Salvador, além de forte 
presença de Embaixadores do 
Rei das igrejas da Convenção 
Batista Carioca e Fluminense. 
Totalizando 29 Igrejas Repre-
sentadas.

A segunda semana foi rea-
lizada entre os dias 14 e 18 
de janeiro. Recebemos uma 
média de 220 acampantes. 
Os irmãos Jairo Peixoto (DF) 
e David Oliveira (RJ) foram 
os diretores da semana, tendo 
como pastor da semana o Pr. 
Milton Vianna (RJ). A semana 
contou com a participação do 
missionário Mauro da JMM. 
Na manhã da decisão tivemos 
124 decisões. A Embaixada 
da Igreja Batista em Areia 
Branca (RJ) da Convenção 
Batista Fluminense recebeu 
a placa da Embaixada Desta-
que e a Embaixada da Igreja 
Batista Central de Taguatinga 
(DF) da Convenção Batista 
do Distrito Federal recebeu 
a placa da Embaixada Nota 
10. A semana contou com a 
participação de Embaixadores 
do Rei dos Estados do Espírito 
Santo, Amapá, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Rondônia, além do 

Distrito Federal. Totalizando 
19 igrejas representadas.

A terceira semana foi rea-
lizada entre os dias 21 e 25 
de janeiro, com cerca de 215 
acampantes. Os irmãos Igor 
Andrade (RJ) e Celso Pessoa 
(RJ), foram os diretores da se-
mana, que contou ainda com 
a participação do Pr. Felipe 
Mercadante como preletor 
oficial na manhã da decisão, 
onde 101 foram a frente. A 
Embaixada da Primeira Igreja 
Batista em Magalhães Bastos 
(RJ) da Convenção Batista 
Carioca, recebeu a placa da 
Embaixada Destaque e a Em-
baixada da Primeira Igreja 
Batista em Nova Iguaçu (RJ) 
da Convenção Batista Flu-
minense recebeu a placa de 
Embaixada Nota 10. Nesta 
semana recebemos as carava-
nas das seguintes convenções: 
Carioca/RJ, Fluminense/RJ, 
Cearense/CE, Espírito Santo/
ES, totalizando cerca de 15 
igrejas representadas.

A quarta semana teve seu 
início no dia 28 de janeiro 
e término no 01 de feverei-
ro. Recebemos uma média 
200 acampantes. Os irmãos 
Josué Nery e Adeilson Ho-
rácio foram os diretores da 
semana, o seminarista In-

dalécio Cordeiro pastor da 
semana. Missionário da se-
mana, Humberto da JMM, 
também orador na manhã da 
decisão com 105 conversões. 
A Embaixada da Segunda 
Igreja Batista Beira Mar da 
convenção fluminense rece-
beu as placas de Embaixada 
Destaque e Embaixada Nota 
10. Nesta semana recebemos 
as caravanas das seguintes 
convenções:  Salvador/BA, 
Carioca/RJ e Fluminense/RJ. 
Totalizando 13 igrejas repre-
sentadas.

Ao todo foram 970 acam-
pantes, 76 igrejas representa-
das e 432 decisões.

Pedimos aos irmãos que 
coloquem a organização Em-
baixadores do Rei e o Sítio do 
Sossego como alvo de suas 
orações. Temos certeza que 
hoje a organização Embaixa-
dores do Rei utiliza-se de um 
local privilegiado, o famoso 
Sítio do Sossego. Louvamos 
a Deus pela grande colabo-
ração da Junta de Missões 
Mundiais em nos enviar os 
missionários Silvio Camilo, 
Mauro e Humberto, homens 
de Deus. Aos pastores pre-
sentes, diretores e equipe de 
apoio, conselheiros e embai-
xadores.

Fotos: Lucas Tavares

Acampamento Nacional de 
Embaixadores do Rei 2013
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Marcia Pinheiro
Redação de Missões 
Mundiais

Aconteceu no dia 11 
de março no Se-
minário Teológico 
Batista do Sul do 

Brasil, no Rio de Janeiro, o 
culto de abertura do treina-
mento das primeiras turmas 
dos projetos Radical Ásia 
e Radical Haiti e também 
da quarta turma do Radical 
Luso-Africano.

Durante a cerimônia, os 
26 jovens tiveram uma sur-

Willy Rangel
Redação de Missões 
Mundiais

Em pleno deserto do 
Saara, existe um lu-
gar onde a esperança 
é renovada a cada 

dia. No Mali, a missionária 
Veralucia Rocha desenvolve 
o projeto Oásis no Deserto, 
que consiste em oferecer 
ajuda a mulheres e crianças 
nas áreas de saúde e edu-
cação, além de orientação 
espiritual.

A principal frente de atua-
ção do projeto é a materni-
dade na aldeia de Bancuma-
nan, a 78 quilômetros de Ba-
maco. Nesta maternidade, as 
mães podem dar à luz seus 
filhos dentro dos padrões 
mínimos de saúde, mas nem 
sempre foi assim.

“A realidade ali é ina-
creditável. No dia em que 
cheguei lá pela primeira 
vez, nem acreditei”, conta 
Veralucia. “Entrei na antiga 
(maternidade) e saí de lá 
chorando e pensando: ‘Não 
acredito que alguém tenha 
coragem de ter um bebê 
aqui. O que posso fazer?’”, 
acrescenta a missionária.

A nova maternidade foi 

presa: o pregador foi o Pr. 
João Marcos Barreto Soares, 
diretor executivo de Missões 
Mundiais.

“Tive a honra de pregar no 
culto de abertura do treina-
mento desses novos Radicais. 
É inspirador ver jovens com 
enorme potencial se apresen-
tando com todo ardor para 
cumprir a Grande Comissão”, 
disse o Pr. João Marcos. Ele 
aproveitou para pedir ora-
ções por esses jovens.

Atualmente, no Seminá-
rio também está em trei-
namento a nona turma do 

inaugurada em 2 de setem-
bro de 2010, e o Pr. Marcos 
Peres, coordenador de Mis-
sões Mundiais para a África, 
esteve presente representan-
do a JMM.

“Naquela época eu já tinha 
formado a equipe responsá-
vel pela unidade, e inclusive 
o enfermeiro que está lá é 
nosso missionário da terra”, 
diz Veralucia.

A maternidade ganhou 
painéis solares que fornecem 
energia elétrica. Antes da 
reforma, não havia eletrici-
dade, e os partos eram feitos 
em salas fechadas e escuras 

Radical África, que conta 
com 10 participantes. Em 
Dourados /MS,  en t re  os 
dias  11 e 17 de março, 
34 Radicais Latino-Ameri-
canos se prepararam para 
impactar vidas. Eles parti-
ciparam de atividades em 
igrejas da região. No dia 
18, eles seguiram em equi-
pes separadas para Bolívia, 
Peru e outros campos da 
América Latina.

Radical África :  O cul-
to de comissionamento e 
formatura desta turma de 
10 jovens acontecerá no 

com o auxílio de uma lan-
terna.

“Agora, as mães vão até 
lá porque nós fizemos com 
que a sala de parto ficasse 
mais confortável”, conta 
Veralucia sobre a materni-
dade, onde são realizados 
em média cinco partos por 
semana.

A maternidade foi um pe-
dido da aldeia de Bancuma-
nan, e não é para menos: 
de acordo com a ONU, a 
cada 22 partos realizados 
no Mali, uma mãe morre. 
O país ocupa a segunda po-
sição no triste ranking das 

dia 8 de junho na Capela 
do Seminário Teológico 
Batista do Sul do Brasil. O 
embarque para o Senegal 
está marcado para o dia 
seguinte.

Projeto Radical Ásia: Em 
outubro, os 10 pioneiros 
deste projeto embarcarão 
para a Malásia, onde per-
manecerão durante quatro 
meses para imersão cultu-
ral e aprendizado da lín-
gua. Em fevereiro de 2014, 
eles entrarão no campo 
de trabalho definitivo, no 
Sudeste da Ásia.

nações com maior índice de 
mortalidade infantil.

A maternidade tem sido 
um relevante instrumento 
social para alcançar as fa-
mílias das gestantes com o 
Evangelho de Cristo. O pro-
jeto inclui acompanhamento 
das mães e recém-nascidos. 
O enfermeiro aproveita essas 
oportunidades para evangeli-
zar as famílias e encaminhá-
-las à igreja local.

Segundo a missionária 
Veralucia, as principais ca-
rências da maternidade da 
aldeia de Bancumanan são 
voluntários da área de saú-

Projeto Radical Haiti: Em 
agosto, os 12 jovens segui-
rão para o campo, o país 
mais pobre das Américas 
e onde ainda predomina o 
vodu.

Projeto Radical Luso-Afri-
cano: Em agosto, os quatro 
integrantes embarcarão para 
um país africano de língua 
portuguesa que ainda será 
definido pela coordenação 
do programa.

O Programa Radical conta 
hoje com um total de 86 
participantes: 70 em treina-
mento, nove na África e sete 
em promoção no Brasil.

Em 10 anos de existên-
cia, o Programa Radical já 
enviou mais de 450 missio-
nários aos campos transcul-
turais. Foram oito equipes 
do Radical África, três do 
Radical Luso-Africano e sete 
do Radical Latino-America-
no. Em 2012, também foi 
enviada ao campo a primeira 
turma do Radical Sênior. 
As grandes novidades em 
2013 são o Radical Ásia e 
o Radical Haiti. Vem aí o 
Radical Europa. Aguarde in-
formações.

Você que também deseja 
ser um Radical, escreva para 
radical@jmm.org.br .

de, capacitação da equipe da 
maternidade e recursos para 
compra de medicamentos.

Na área da educação, o 
projeto Oásis no Deserto pre-
cisa de recursos para concluir 
a Escola Batista de N’Darla. 
Uma vez pronta, a escola 
atenderá crianças da aldeia, 
oferecendo-lhes educação 
de qualidade e o mais im-
portante: a oportunidade de 
conhecerem o amor de Jesus.

“Que Deus possa abençoar 
este projeto e faça florescer 
o deserto que é o coração 
sem Deus e sem salvação”, 
conclui Veralucia.

Jovens se preparam para anunciar 
o Evangelho no Haiti e na Ásia

Uma nova esperança no Saara
Radicais se preparam para impactar o mundoPr. João Marcos Barreto Soares fala em aula inaugural do 

treinamento de Radicais

Missionária Veralucia RochaMaternidade
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A PIB de São João de 
Meriti viveu mais 
um emocionante 
momento missioná-

rio com o comissionamento 
da Família Marteletto para 
trabalhar na obra evangeliza-
dora do povo italiano.

A noite do dia 02 de fe-
vereiro foi muito especial e 
reuniu membros de várias 
igrejas, amigos e familiares 
dos queridos irmãos pastor 
Luiz Claudio Marteletto, De-
nise e Giovanni. Vidas que 
foram tocadas pelo testemu-
nho desta abençoada família 
e que, neste momento de 
despedida, se uniram a eles 
para rogar as bênçãos de 
Deus sobre esta nova e de-
safiadora etapa que se inicia.

A programação contou com 
a participação da Geração 
Teen e do Coro Agnus Dei, 
da PIB de São João de Meri-
ti, além do Grupo Louvor & 
Voz, da PIB de Costa Barros, 
Igreja esta que foi conduzida 
pelo Pr. Luiz Claudio Marte-

Donizetti Dominiquini
Pastor PIB em Mongaguá

No dia 23 de feve-
reiro celebramos 
o 31º aniversário 
de fundação da 

Primeira Igreja Batista em 
Mongaguá. Representantes 
das igrejas do ABC Paulista, 
São Paulo, Belo Horizonte 
e Litoral Sul trouxeram um 
toque especial para a festa. 
O evento comemorativo foi 
abrilhantado com apresenta-
ção dos músicos: Brilho Ce-
leste, Trio Feminino e Dueto 
da PIBM. O preletor pastor 
Nelson de Andrade Pacheco 
expôs Filipenses 4.6-9, de-

letto entre 2001 e 2005.
A congregação teve o pri-

vilégio, também, de ouvir a 
mensagem bíblica ministrada 
pelo pastor Sócrates Oliveira 
de Souza, Diretor Executivo 
da Convenção Batista Brasi-
leira. Ele compartilhou não 
apenas as verdades da pala-
vra, mas também algumas de 
suas experiências no campo 
missionário, enriquecendo 
ainda mais aquela noite tão 
edificante.

Ao final, coube ao pastor 
Claudio José Farias de Souza 
a Oração de Comissionamen-
to da família missionária.

O pastor Luiz Claudio, sua 
esposa Denise e o filho Gio-
vanni seguem para Treviso, 
província da região de Vêne-
to, no norte da Itália.

PIB de São João de Meriti 
dá posse a novos ministros

Na manhã do dia 03 de 
fevereiro de 2013 a PIB de 
São João de Meriti deu posse 

safiando a Igreja a “Confiar, 
experimentar a paz de Deus, 
que excede todo o entendi-

a seis novos líderes de Mi-
nistérios. Após alguns meses 
de muitas orações, a Igreja 
recebeu com entusiasmo os 
novos irmãos que condu-
zirão áreas vitais para seu 
funcionamento e pregação 
da palavra de Deus.

A programação do culto da 
manhã foi toda direcionada 
para dar as boas vindas e ofi-
cializar a chegada dos novos 
Ministros. Além de partici-
pações de grupos musicais 
convidados, a Igreja foi pre-
senteada com a inspiradora 
palavra trazida pelo Pr. Luiz 
Roberto dos Santos.

Feita a oração consagra-
tória, pelo Pr. Claudio José 
Farias de Souza, foram assim 
empossados os seguintes 
ministros:

1- Ministério de Adoração: 
Vagner Oliveira de Araújo, 
Bacharel em Música Sacra 
com especialização em Re-
gência Coral pelo Seminário 
Batista do Sul do Brasil, além 

mento e guardará o coração 
e a mente em Cristo Jesus”.

Logo após, o pastor Do-

de outros cursos. Foi consa-
grado Ministro de Música no 
ano de 2002 e estava desen-
volvendo seu ministério na 
Igreja Batista em Brasilândia 
- São Gonçalo (RJ).

2- Ministério de Comu-
nhão: Pr. David Mendonça 
de Araújo, Bacharel em Teo-
logia pelo Seminário do Sul. 
Atuou como missionário dos 
Batistas brasileiros durante 
30 anos pela Junta de Mis-
sões Nacionais em diversas 
regiões do Brasil, junto com 
sua esposa Bárbara Araújo.

3- Ministério de Edificação: 
Áurea Maria de Oliveira, 
formada em Educação Reli-
giosa pelo Instituto Batista de 
Educação Religiosa (IBER). A 
amada irmã há muito vinha 
contribuindo na PIB de São 
João de Meriti na liderança 
do Ministério de Comunhão.

4- Turma da Aventura (Mi-
nistério Infantil): Bárbara 

nizetti Dominiquini (PIB-
Mongaguá) agradeceu pelas 
grandes coisas que Deus tem 

da Conceição Araújo, estu-
dou no Instituto Batista de 
Educação Religiosa (IBER). 
Atuou como missionária 
dos batistas brasileiros du-
rante 30 anos pela Junta 
de Missões Nacionais em 
diversas regiões do Brasil, 
junto com seu esposo Pr. 
David Araújo.

5- Ministério de Projetos 
Especiais: Pr. Sérgio da Silva 
Rosa, Bacharel em Teolo-
gia pelo Seminário do Sul 
e Mestre em Pastoral pelo 
Seminário Batista do Nor-
deste. Seu último ministério 
foi como pastor na PIB de 
Belmonte - BA.

6- Projeto Celebrando a 
Recuperação: Roberto dos 
Santos Silva, formado em Ad-
ministração pela Unigranrio e 
em Psicologia pela Universi-
dade Celso Lisboa. O amado 
irmão também já vinha con-
tribuindo a algum tempo na 
PIB de São João de Meriti.

realizado neste ministério, 
pois “até aqui nos ajudou o 
Senhor” (I Samuel 7.12).

PIB de São João de Meriti 
comissiona a família Marteletto

PIB em Mongaguá celebra seu  
31o aniversário

Família Marteletto comissionada Novos ministros
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Pr. Josué da Silva Andrade

O dia 14 de feverei-
ro foi separado 
para ser lembra-
do como o dia 

nacional do Conselheiro dos 
Embaixadores do Rei. Vejo 
no facebook os conselheiros 
se comunicando uns com 
outros, compartilhando ale-
grias e vitórias pelo trabalho 
realizado.

Toda essa lembrança me 
fez recordar de quando che-
guei ao Rio de Janeiro, em 
fevereiro de 1970, para o 
Seminário Teológico Batista 
do Sul do Brasil. Fui também 
ser seminarista na Primeira 
Igreja Batista de Ipanema, 
na época pastoreada pelo 
saudoso pastor Antonio Ne-
ves de Mesquita, e ali exerci 
a função de  conselheiro 
dos Embaixadores do Rei. 
Excelente embaixada. Logo 
no mês de janeiro de 1971, 
fomos para o Sítio do Sosse-
go, para o acampamento dos 
ER. Um bom número de ER 
de Ipanema.

No convívio do acampa-
mento dos ER, ficamos co-
nhecendo, pessoalmente, o 
pastor Alvim e conversamos 
muito sobre o trabalho dos 
ER no Brasil. Ele logo me 
fez o convite, se aceitaria 
ser Coordenador de Acam-
pamentos do DMAM – De-
partamento Masculino de 
Atividades Missionárias da 
JUERP. No primeiro encon-
tro, um grande desafio. Acei-
tamos! Trabalhamos juntos 
por quatro anos, visitando 
embaixadas, acampamentos, 

Pra. Jakeline Reis
Igreja Batista de Jaguapitã, 
PR, e neta do irmão Martim

Partiu para a casa do 
Pai o irmão Martim 
Garcia, natural de Pe-
nápolis, SP, no dia 7 

de fevereiro de 2013.
Foi diácono, vice mode-

rador, professor da Escola 
Bíblica, ator em peças ence-
nadas na igreja e pregador. 
Muitas vidas foram salvas 
pela instrumentabilidade 
deste irmão que, por mais 

congressos e realizando os 
acampamentos de verão no 
Sítio do Sossego.

O pastor Willian Alvin 
Hatton, aqui no Brasil mais 
conhecido pelo sobrenome 
Alvin Hatton, veio como 
missionário de Richmon, e 
em 1948, na Igreja Batista da 
Tijuca alicerçou o início de 
uma organização que cres-
ceu, sobremodo, no Brasil 
Batista. Homem apaixonado 
pelo trabalho que realizava, 
em face ao propósito de ver 
os meninos e rapazes sendo 
formados no seu caráter mo-
ral e espiritual, tendo como 
metas: missões, mordomia, 
evangelização e recreação.

Para lhe auxiliar no traba-
lho, o pastor Alvim formou 
uma bela equipe que deu-
-lhe muito apoio: Domingos 
Silva Júnior, Edson José Ma-
chado, Samuel Rodrigues 
de Souza, Antonino Mello 
Santos e outros que vieram, 
à posteriori. Tendo sido, 
inclusive, o pastor Edson 
José Machado, o autor do 
novo hino dos ER: Firmando 
Propósito. Samuel Rodrigues 
trabalhou na mudança e 
adaptações de manuais de 
estudo da organização. Tive 
o privilégio de fazer parte 
desta equipe, por sinal, mui-
to dedicada.

O fruto do trabalho do 
pastor Alvin, aqui no Brasil, 
é reconhecido e lembrado. 
Quando os ER fizeram 50 
anos, essa lembrança foi 
objeto de atenção, numa 
assembleia convencional da 
Convenção Batista Brasilei-
ra, com uma homenagem e 

de 60 anos, serviu ao Se-
nhor, sendo quase todos na 
Igreja Batista de Astorga, 
PR.

Sempre fez questão de 
reunir os filhos, netos e bis-
netos nos dias das mães, 
pais e Natal, sendo que no 
último deixou para todos a 
sua mensagem final, encer-
rando assim sua carreira: 
“Só Jesus Salva! Só há sal-
vação em Jesus! Se voltem a 
Jesus e dediquem sua vida a 
Cristo pois esta é a melhor 
escolha que podem fazer”.

celebração da data históri-
ca, e eu tive a honra de ser 
convidado para fazer aquela 
oração de gratidão. Quando 
o presidente da CBB con-
vidou os ex-embaixadores 
para irem à frente, vi toda 
liderança, inclusive a maior 
parte da então diretoria da 
CBB, ali ao meu lado. Além 
de uma plêiade de pastores, 

em grande quantidade. Qua-
se não  consegui orar. Lágri-
mas rolaram dos meus olhos 
e de muitos que lá estavam.

Nós, Batistas Brasileiros, 
temos gratidão ao nosso 
Deus, por nos ter propiciado 
um momento tão singular na 
solidificação da obra batista 
no Brasil, sobretudo, na edu-
cação cristã dos meninos e 

rapazes de 9 a 16 anos, que 
marcou e tem marcado vidas 
com solidez espiritual e for-
mação de caráter irretocável. 
O pastor Alvin Hatton, de 
saudosa memória, um pio-
neiro, que tem parte direta 
nesta história de solidifica-
ção. Por isso, a Deus seja 
dado a glória e a honra para 
todo sempre!

Homenagem em memória  
de um pioneiro dos ER

Martim 
Garcia

Pr. Alvim e esposa
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Durante a história 
a construção das 
ideias sempre teve 
pontos de partida. 

Uma espécie de “grau zero do 
conhecimento”, ponto a partir 
do qual surgem outras afirma-
ções. Assim, por um tempo 
a Metafísica era a filosofia 
primeira. Isto é, as discussões 
partiam dos pressupostos da 
Metafísica de modo que o so-
brenatural, as questões sobre 
a origem do mal, etc. eram 
gestoras das conclusões. Com 
a secularização da Filosofia, 
a Metafísica deixou de ser 
a filosofia primeira e cedeu 
seu lugar ao racionalismo, 
ao existencialismo e a outros 
campos da própria Filosofia. 
Desta forma, quando se fala 
que a Metafísica deixou de ser 
a filosofia primeira, pode-se 
estar afirmando que Deus dei-
xou de ser a fonte de verdade.

No Cristianismo, tenho no-
tado que a teologia primeira 
tem sido a Soteriologia, isto 
é, a doutrina da salvação, 
como se tivéssemos nascidos 

uantas vezes fala-
mos palavras que 
ferem! Palavras 
que se tornam 

instrumentos cortantes que 
causam feridas enormes e 
profundas. Tenhamos todo 
o cuidado com as palavras 
proferidas, muitas vezes car-
regadas de maldade e dissi-
mulação. Elas têm o poder 
imenso de causar danos, 
alguns irreparáveis. Vez por 
outra somos surpreendidos 
pelo nosso próprio coração. 
Depende do estado do nos-
so interior o falar ou não 
palavras que prejudicam a 
saúde física e emocional das 
pessoas com as quais nos 
relacionamos. Por causa de 
pronúncias negativas muitos 
casamentos foram desfeitos. 
Por causa de termos malditos 
pais e filhos não se falam, 

para sermos salvos, o que 
equivaleria a dizer que para 
sermos salvos teríamos de cair 
em pecado, tornando Deus 
culpado por isso, uma grave 
contradição teológica.

Afirmo isso com base na 
percepção de que muita coi-
sa na vida comum da igreja 
gira em torno da salvação. A 
hinódia, o foco do trabalho 
na igreja, as prioridades orça-
mentárias e dos programas, os 
sermões (culto noturno como 
evangelístico), as ênfases para 
o trabalho do crente, a sele-
ção dos dons que mais são 
valorizados e reconhecidos, 
frases tais como “se uma igre-
ja não for missionária nada 
sobra ...”, “o sangue do peca-
dor será requerido do crente 
que não evangelizar ...”, “se 
você não conquistar pelo 
menos uma alma para Cristo 
não pode dizer que é crente 
...”. Eu já cheguei a ouvir que 
a missão da Escola Bíblica 
Dominical é evangelizar e eu 
pensei que a missão de uma 
escola era ensinar!?!

carregados de dor e ressen-
timento.

As palavras que causam feri-
das e dor são prejudiciais em 
qualquer relação. Termos de-
preciativos, críticas ferinas e 
caluniosas são muito nocivas 
à saúde. As pessoas feridas se 
tornam sensíveis e precisam 
ser tratadas. Palavras que ma-
chucam são aquelas que nas-
cem de um coração enganoso 
e perverso (Jer. 17.9,10). Jesus 
disse que a boca fala do que 
está cheio o coração se refe-
rindo aos religiosos judeus, 
cheios de maldade e gostava 
de julgar e prejudicar os ou-
tros: “Raça de víboras, como 
podeis falar coisas boas, sen-
do maus? Porque a boca fala 
do que está cheio o coração” 
(Mat. 12.34). É impressio-
nante o aumento de doenças 
psicossomáticas – as que são 

Por favor, não pense que 
estou falando contra a evan-
gelização e missões, parti-
cularmente acho que o que 
fazemos nesse campo ainda é 
muito pouco e, muitas vezes, 
empobrecido por um traba-
lho meramente conceitual 
baseado apenas numa lista 
de passos que chamamos de 
“Plano da Salvação”.

O que estou falando é que 
o ponto de partida da Teo-
logia não pode ser a doutri-
na da salvação ou qualquer 
outra, mas o próprio Deus. 
Quando interpretamos tudo 
à luz da queda e da salvação 
e não de Deus e seus desejos 
antes da fundação do mundo 
(portanto, antes da queda 
e da salvação) poderemos 
facilmente cair no antropo-
centrismo, pois no fundo par-
timos do ser humano e sua 
necessidade de ser salvo e 
não da razão pela qual Deus 
nos salvou – para nos levar 
de voltar a uma vida de total 
e incondicional dependência 
dele, uma vida de ampla 

influenciadas pela mente. Esta 
precisa sempre estar saudável.

Os termos que ferem ge-
ralmente são ácidos. Causam 
prejuízo tremendo. O seu 
alcance é o interior mais pro-
fundo do homem. Pronúncias 
maldosas e depreciativas são 
muito difíceis de serem dige-
ridas. Quem as fala geralmen-
te é uma pessoa com sérios 
problemas do coração e sofre 
com anomalias emocionais e 
espirituais. A pessoa que vive 
utilizando a sua palavra para 
prejudicar o outro geralmente 
sofre de desvio de caráter e de 
disfunção emocional. Muitos 
problemas de saúde têm a sua 
causa nos termos mal falados 
e que foram interiorizados e 
não resolvidos.

A falta de perdão nos rela-
cionamentos traz consequ-
ências danosas sejam para 

comunhão e relacionamento 
com ele, conosco mesmos, 
com o próximo, com o mun-
do e com o ambiente em que 
vivemos, portanto uma visão 
integral da vida.

Quer dizer que a teologia 
primeira é a própria Teologia 
– a doutrina do próprio Deus 
– de quem vê todo sentido e 
razão pela e para nossa vida. 
Tudo o mais no Cristianismo 
precisa ser entendido a partir 
dele e somente dele. É recu-
perar o lugar de Deus onde 
sempre deveria estar!

Vou dar um exemplo de 
que este reposicionamen-
to acaba provocando um 
aprofundamento em nossa 
compreensão do restante 
do campo teológico cristão. 
Quando colocamos a Teo-
logia (Deus) como ponto de 
partida, isso significa que a 
salvação deverá ser reinter-
pretada. Em vez de ter apenas 
uma significação jurídica 
– perdão e justificação dos 
pecados -, ou mesmo escato-
lógica – ganhar a garantia do 

a família, sejam para a Igre-
ja. Perdoar aqueles que nos 
ferem é um imperativo ou 
ordem de Deus. Abençoar 
os que nos maldizem. Paulo 
nos ensina que “tudo o que 
é verdadeiro, tudo o que é 
respeitável, tudo o que é jus-
to, tudo o que é puro, tudo 
o que é amável, tudo o que 
é de boa fama, se alguma 
virtude há e se algum louvor 
existe, seja isso o que ocupe 
o vosso pensamento” (Fil. 
4.8). O nosso coração deve 
estar cheio de palavras boas, 
saudáveis, que edificam e, 
acima de tudo, glorifiquem 
o Pai. Nossas palavras devem 
ser temperadas com sal.

Deus espera que sejamos 
pessoas a utilizar termos que 
abençoam. Longe de nós 
palavras que firam, que ma-
chucam e deixam marcas 

céu -, a salvação tem também 
uma conexão cosmológica. 
Neste sentido, ao sermos 
salvos, somos reposicionados 
na ordem das coisas criadas, 
daí o ensino de Paulo em II 
Coríntios 5.17: “se alguém 
está em Cristo nova criatura 
é ...”. Em outras palavras, 
potencialmente eu volto ao 
estado de pré-queda, ain-
da que continue com a na-
tureza pecaminosa. Daqui 
poderemos compreender a 
necessidade do amadure-
cimento na vivência cristã, 
do desenvolvimento cristão. 
Veja que agora o significado 
da salvação foi amplificado.

Eu poderia agora aplicar 
tudo isso à eclesiologia tanto 
no campo da compreensão 
doutrinária, quanto prática, 
revendo, por exemplo, o con-
ceito de missão de igreja, mas 
vou deixar isso para um outro 
artigo.

Deus é o ponto de partida e 
o ponto de chegada de tudo. 
A ele seja toda honra, glória 
e poder para sempre. Amém!

negativas. Sejamos pessoas 
íntegras em nosso falar. A 
regra é orar e pensar antes de 
pronunciarmos alguma coisa. 
Deus espera que sejamos 
ponderados em tudo o que 
dissermos. Tiago sabiamente 
nos exorta: “Todo homem, 
pois, seja pronto para ouvir, 
tardio para falar e tardio para 
se irar” (Tiago 1.19). Aqui 
está o segredo de uma vida 
bem sucedida. Tudo o que 
pronunciamos deve ser me-
dido. Tudo que proferimos 
deve contribuir para a nossa 
saúde e a saúde do outro. 
Que nossas palavras cativem, 
encorajem, consolem e mo-
tivem as pessoas a olharem 
para o alto. Que Deus nos 
livre de palavras venenosas, 
loucas e nos ministre pala-
vras que são remédio para o 
coração.

Q
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Sâmia Laila
JMM

Este ar t igo t ra ta -se 
sobre a “Trilha de 
Refúgio”. Refiro-me 
ao caminho percor-

rido pelos sírios que fogem 
da guerra em direção ao 
país que me encontro, em 
busca de abrigo e prote-
ção. Todos os dias, lemos 
nos jornais que a tensão na 
fronteira tem aumentado 
bastante causando pânico e 
horror aos que conseguiram 
escapar.

Eles caminham a noite in-
teira para atravessar a fron-
teira. A trilha é perigosa, pois 
além do frio intenso atraves-
sam a zona de guerra corren-
do risco de morrer.

Paulo Cezar
Membro da Igreja Memorial 
Batista de Brasília

Correto é, segundo 
dicionarista, o que 
é isento de erros, 
exato, irrepreensí-

vel, íntegro, honesto, digno, 
mas também aquilo que 
foi emendado, corrigido. 
Assim, a correção pode ser 
original ou fruto de nova 
tomada de posição, de re-
direcionamento. Destaco, 
do mesmo dicionarista, a 
definição: certo, apropria-
do, adequado.

Politicamente correto é 
aquilo que difere do correto. 
Frontalmente ou tangencial-
mente. Reproduzo algumas 
ideias, de pessoas que não se 
identificaram, a respeito do 
que é politicamente correto:

1. Dizer aquilo que pessoas 
querem ouvir e não aquilo 
que realmente pensamos;

2. Não falar aquilo que 
deveria ter falado ou fazer 
o que deveria ser feito para 
não desagradar alguém ou 
um grupo, se tornando uma 
pessoa “non” grata se assim 
o fizesse. Resumindo: ser 
fingido;

3. Ser neutro, diplomático 
e fazer exatamente o que a 
sociedade espera que se faça, 
mesmo que às vezes seja 
hipocrisia.

Eles ficam exaustos, sem 
água e sem alimentos! Muitos 
levam meses caminhando de 
suas aldeias até chegarem 
aqui. Pelo caminho vão lar-
gando para trás seus perten-
ces pessoais.

Foi registrado um número 
recorde de 430 mil refugia-
dos sírios no país, mas já se 
fala em milhares a caminho. 
Eles entram por mais de 45 
pontos na fronteira. Chegam 
aqui com praticamente a 
roupa do corpo e alguns pe-
quenos pertences. Quem não 
se registra no Campo, através 
da ONU, não recebe a cesta 
básica e a tenda para morar.

“... Eis que envio um Anjo 
diante de ti para que te guar-
de neste caminho...”; “...se 
diligentemente ouvires a sua 

O politicamente correto é 
atitude adotada pelo relati-
vismo pós moderno, filosofia 
e tempos segundo os quais 
a verdade deixou de ser sin-
gular e passou a ser plural, 
deixou de ser considerada 
absoluta, mas relativa, cada 
um tendo a sua própria.

As comunicações alcançam 
o tempo do agora, dissemi-
nando por todos os lugares, 
instantaneamente muitas ve-
zes, posicionamentos indi-
viduais, em decorrência do 
livre pensar. Certo jornalista 
brasileiro repetia em suas 
colunas, anos atrás: pensar é 
livre pensar.

Não nos esqueçamos de 
que os pensamentos dão ori-
gem às ações. É muito bom 
que Deus nos tenha dado 
o privilégio da liberdade de 
pensamento e de adotar ati-
tudes. Mas não é bom con-
correr com Deus, legislando 
em paralelo ou sofismando. 
Suas leis são imutáveis, estão 
acima do tempo e fora deste. 
Não são adaptáveis ao gosto 
pessoal da criatura.

A verdade é aquilo que 
Deus decreta, no simples e 
irretorquível dizer de John 
MacArthur. Jesus disse: Eu 
sou a verdade.

O apóstolo Paulo, em sua 
carta aos efésios, capítulo 4, 
doutrina: Em vez disso, segui-
remos com amor a verdade 

voz, e não o provocares à ira; 
porque não perdoará a vossa 
rebelião; porque o meu nome 
está Nele” (Êx. 23.20,21).

A situação se agrava a cada 
dia. Histórias tristes como 
a de Armed Rifai publicada 
em um dos principais jornais, 
conta que ele viu o irmão ser 
gravemente baleado ao tentar 
fazer a mesma travessia. Mes-
mo assim, eles não têm outra 
opção diante do caos que 
está na Síria. Um dos refu-
giados declarou que “deixou 
um rastro de lágrimas”. Não é 
só a “Trilha de Refúgio”, mas 
é também um caminho de 
choro e de sofrimento.

Moisés “... tomou o livro da 
aliança e o leu aos ouvidos 
do povo, e eles disseram: 
Tudo o que o Senhor tem 

em todo tempo - falando com 
verdade, tratando com verda-
de, vivendo em verdade - e 
assim nos tornaremos, cada 
vez mais e de todas as ma-
neiras, semelhantes a Cristo 
(verso 16). Não vivam mais 
como os não salvos, pois eles 
estão cegos e confundidos... 
Não se preocupam mais com 
o que está certo ou errado 
(versos 17 e 19). Falem a ver-
dade, pois somos membros 
uns dos outros (verso 25).

O correto nos leva a dizer: 
sim, sim; não, não. O politi-
camente correto, a viver em 
cima do muro, tentando agra-
dar a todos ao mesmo tempo, 
negando a nós mesmos e a 
Deus muitas vezes.

A mensagem de Cristo não 
pode ser relativizada, de for-
ma alguma. Não somos co-
autores. Apenas carteiros. 
Não podemos, muito menos 
devemos, abrir o envelope e 
alterar o que ali se contém. 
Humanamente, é crime. Es-
piritualmente, usurpação e 
pecado. O viver cristão, ex-
presso nos relacionamentos 
interpessoais, dentro e fora 
do curral das ovelhas, não 
pode ser relativizado e ma-
quiado, a bem do bem viver.

Ser politicamente correto 
para obter aceitação social, 
viver comodamente no meio 
ambiente, ser bem acolhido 
na comunidade e poder usu-

falado faremos, e obedece-
remos” (Êx. 24.7).

Quando finalmente che-
gam ao Campo de Refugia-
dos, a situação é crítica. O 
abastecimento de água é 
precário, o alimento é es-
casso e as condições de so-
brevivência fica abaixo do 
mínimo necessário. Neste 
inverno, ouvimos casos de 
pessoas que morreram com o 
frio. Chuva e lama entraram 
em várias barracas e muitos 
ficaram ao relento. O pior 
é ver as crianças doentes, 
famintas e algumas sem os 
pais, mortos na guerra.

A Igreja Árabe tem estado 
presente, mas faltam obreiros 
e recursos para tamanha de-
manda. Além disso, precisam 
ser cautelosos porque correm 

fruir de suas benesses, não 
é a característica do cristão. 
A estes a Palavra de Deus se 
refere: estes que têm trans-
tornado o mundo chegaram 
também aqui (Atos 17.6). 
A Bíblia aberta é espada de 
dois gumes. Ela fere, penetra 
fundo, expõe o mais íntimo 
do íntimo, cria questiona-
mentos, incita à reflexão, 
desafia atitudes, expõe encru-
zilhada, conduz a decisão, 
muda vidas. O cristão não é 
um diplomata, mas um trans-
tornador, um revolucionário.

Jesus não me concedeu o 
direito de ser politicamente 
correto! Porém, não ser po-
liticamente correto não justi-
fica grosseria, indelicadeza, 
petulância, desrespeito. Aqui 
se encaixam outras caracterís-
ticas do cristão: humildade 
e amor ao semelhante. Ser 
correto: firmeza, seguran-
ça, submissão à verdade. 
Ser politicamente correto: 
dubiedade, subserviência, 
acomodação indevida.

A Verdade que nos salvou 
há que ser vivida e transmitida 
em sua inteireza, sem qual-
quer ranhura ou complemento 
indevido. E vivenciada no 
relacionamento interpesso-
al. Não temos competência 
para relativizá-la, mascará-la, 
adaptá-la ao ambiente em que 
vivemos se este não condiz 
com ela. Não temos de carre-

riscos de serem presos por 
proselitismo.

Agora que já conhecemos 
a “Trilha do Horror”, pois é 
isso que essas pessoas vivem, 
os conclamo a orarem inten-
samente por estes refugia-
dos sírios. Mas não somente 
isso, que enviemos novos 
vocacionados para esta parte 
do mundo onde a carência 
de obreiro é imensa. Tam-
bém que nossas ofertas sejam 
apresentadas em primeiro lu-
gar ao Cordeiro Jesus, como 
gratidão de tudo que temos 
recebido Dele. Assim, que 
haja constante fidelidade em 
nossos corações em continu-
ar a abençoar a obra de Deus 
para que vidas encontrem 
Jesus, único Caminho da 
Salvação.

gar o fardo de suposto compro-
misso com o mundo sempre 
mutável em que somos es-
trangeiros, apenas itinerantes, 
forasteiros. E no ambiente do 
redil, sobretudo, há que haver 
transparência e franqueza de 
posicionamentos.

A pequena Cingapura se 
transformou em Primeiro 
Mundo ao ponto de seus na-
turais dizerem, ironicamente, 
que comparada com eles, a 
América é Terceiro Mundo. 
Por que tanto sucesso? O 
líder Lee Kuan Yew explica: 
confiança... ser correto e não 
politicamente correto (Citado 
por Parag Khanna em O Se-
gundo Mundo).

Voltando à definição lé-
xica, ser correto não é ir-se 
amoldando como o líquido 
ao pote, mas sim, adequar-se 
dentro dos limites firmes, se-
guros e imutáveis da verdade 
absoluta que transpira em 
todo o texto da Palavra de 
Deus. E como aconselhado 
por Paulo, preocuparmo-nos 
com o que é certo, não fler-
tando com o que é errado, 
pois somos membros uns dos 
outros no corpo cuja cabeça 
é Cristo. Não ser politicamen-
te correto é jamais querer 
corrigir, adaptar, relativizar 
o que é correto em si mesmo.

Sim, sim. Não, não. O que 
passar disso é de origem ma-
ligna (Mateus 5.37).

Correto, ou politicamente correto?




