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105 anos do Seminário do Sul
e posse do pr. Luiz Sayão

Com oração, cânticos, leitura bíblica
e o coro oratório do Seminário do Sul se
iniciou o culto de louvor pelos 105 anos
de história do Seminário Teológico Batista
do Sul do Brasil e a posse do novo diretor,
pastor Luiz Sayão. Com a presença de

alunos, ex-alunos, funcionários, familiares e
a diretoria da Convenção Batista Brasileira, o
pastor Davidson foi homenageado pelo seu
trabalho desempenhado, até então, à frente do
Seminário. A mensagem foi uma bela reflexão
proferida pelo pr. Russel Shedd (pág. 08).

O sacrifício também foi pelos árabes
Veja nesta edição o depoimento de Caleb Mubarak, missionário da JMM no Norte da África, “Mesmo
estando em meio a muçulmanos desde 2006, ainda
dói muito quando presenciamos celebrações dessa
natureza, pois é quando vemos o quanto esse povo
caminha longe de Deus”. Veja também as reflexões
que colocam os pensamentos na verdadeira Páscoa
(págs. 02, 03, 04, 05, 06, 11, 14).
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A

palavra de hoje é
simples: “Ressuscitou.... ressuscitou... Ele vive e
reina para sempre! E vamos
celebrar! E vamos celebrar!
Ressuscitou meu Senhor!”
Este é um trecho da música Celebrai a Cristo, muito
cantada, e com entusiasmo, nas igrejas batistas. É
uma pena que ao refletir,
no momento da Páscoa,
sobre o que diz a música, não parece que alguns
cristãos entendem que Jesus
ressuscitou. Isso porque as
atitudes contradizem o que
cantam. Muitos realmente não praticam os rituais
pagãos, mas também não
tomam a postura de alguém

que reconhece o sacrifício
de Cristo.
Estes tem atitudes contra a
tudo o que Jesus ensinou durante seu ministério aqui na
Terra. Usam o amor quando
lhe convém, quando se sentem agredidos usam palavras
torpes; usam a lei do maior,
se acham maior por seu homem, ou por ser pastor, ou
por ter dinheiro, ou por ter
um cargo de autoridade; não
pensam nas necessidades do
próximo, tendo o eu como
prioridade. Vivem como no
tempo de ignorância, apesar
de não estarem.
Se não vivem como se
Jesus tivesse nascido, também não vivem a ressurreição de Cristo. Estes não
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entendem que o Filho de
Deus ressuscitou e os livrou
de todos os pecados. Não
entendem o sacrifício de Jesus, não entendem o que é
se entregar por aqueles que
não merecem, mas mesmo
assim amar sem condições.
Sofrer fisicamente, emocionalmente, moralmente, e
ainda pedir para Deus perdoar seus algozes. E mais,
em meio a dores ainda se
lembrar de um ladrão arrependido.
Nas suas atitudes, você
reflete a ressurreição de Cristo? Você celebra a Páscoa de
maneira real? O bom é saber
que ainda tem sim pessoas que refletem o amor de
Cristo, e vivem a verdadeira

Páscoa, comendo chocolate
ou não.
“Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o
que recebi: que Cristo
morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
foi sepultado e ressuscitou
ao terceiro dia, segundo as
Escrituras. (...) Ora, se está
sendo pregado que Cristo
ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês
estão dizendo que não existe
ressurreição dos mortos? Se
não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo
ressuscitou; e, se Cristo não
ressuscitou, é inútil a nossa
pregação, como também é
inútil a fé que vocês têm” (I
Coríntios 15.3, 4, 12-14). (AP)

Assuntos de interesse

prol do correto, para expor,
em palavras francas e sem
subterfúgios, verdades que
todos nós precisamos ouvir.
Agradeço a Deus pela vida
e pela palavra desses homens
abençoadores. Agradeço,
também, pela orientação
editorial que vem orientando
nosso valoroso jornal.

• Tenho observado ultimamente que o Jor nal
Batista está se dedicando,
mais e mais, a tratar de assuntos de interesse da Causa com bastante seriedade
e destemor. Tenho lido
autocríticas, advertências
e outros posicionamentos
muito francos, a grande
maioria de pastores nossos que não se apegam ao
politicamente correto em

Paulo Cezar Vieira dos
Santos
Membro da Igreja Memorial
Batista de Brasília
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Pastor David Mattos

Na ânsia da morte Jesus diz:
“Está tudo consumado”, e morrendo
Desvanece toda e qualquer esperança
Para o homem que vivia sem paz,
Sem possibilidade de alguma segurança
Num mundo atribulado e falaz.
“O que será de todos nós agora
Diante desse triste acontecimento?”
Perguntava o povo naquela hora
De tanta angústia e sofrimento!
“O que fazer, pois é certo que Ele morreu
Sem nos deixar nenhuma solução”.
Mas, eis que um milagre aconteceu
Dando-nos objetiva direção.
É que a morte não O derrotou
Retendo-o no sepulcro sombrio.
Ele tornou a viver, ressuscitou
Saindo do túmulo, deixando-o vazio.
Jesus não estava mais na sepultura!
A enorme pedra se encontrava revolvida
E os lençóis que envolviam seu corpo
Estavam jogados no chão
Pois Ele havia retornado à vida!

O túmulo vazio mostra a veracidade
Que Jesus Cristo realmente venceu
A tríade funesta da maldade:
O Diabo, a morte, e o pecado.
A vitória era, pois, do Senhor Jesus
Quando o Diabo, então, derrotado,
No conflito iniciado na cruz
Terminou no triunfo da ressurreição
Para salvar os homens pecadores
Da eterna e total perdição.
Jesus hoje está vivo, ao lado do Pai
Pronto para receber os redimidos
Que confiaram no que fez no calvário
E no túmulo tendo vencido
A morte e satanás, como adversário.
Ele convida a todo momento
Ao homem, a mulher, e a criança
A procurá-lo em sincero arrependimento
E com o coração cheio de confiança
Para obter a salvação, em glória eterna.
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

Lugar
Garantido
Paulo Roberto Sória
Pastor da Igreja Evangélica
Batista no Alto da Mooca,
SP

A

Páscoa tinha o significado da saída
do povo hebreu da
escravidão do Egito
apenas festejando-se um fato
histórico: Um povo libertado
do cativeiro e conduzido
em direção da Promessa de
Deus.
No concílio Nicéa em 325,
ficou determinando que a
Páscoa fosse festejada no
primeiro domingo depois
da lua cheia, que acontece
no equinócio da primavera
no hemisfério norte (21 de
março), assim ficando estabelecido que seria uma festa

Jabes Nogueira Filho
Pastor PIB Aracaju

T

emos aqui para a nossa reflexão mais um
dos bagos da jaca de
Espírito. Continuamos naquela zona onde os
limites dos bagos se confundem. Mas como cada um
deles é parte integrante e
essencial da mesma fruta,
então não resta em absoluto
nenhum problema de misturá-los. Já vimos que a amabilidade no Espírito nos torna
agradáveis no trato social, e
– como dissemos – sem precisar o limite entre os bagos,
devemos destacar a bondade
como fruto do Espírito.
Mais de uma dezena de
vezes o Senhor Deus é reconhecido como bom no livro
de Salmos, e penso que este
seja a mais comum referência
a ele no Saltério (veja, por
exemplo, o Sal. 73.1, 100.5
e 136.1 entre outros). Para os
poetas bíblicos, entre tantas
qualidades e atributos divinos, a sua bondade mereceu

móvel, variando entre 22 de
março e 25 de abril, neste
ano cai no dia 31 de março.
As demais festas móveis do
calendário religioso são determinadas à partir da Páscoa
quando festeja-se a ressurreição de Jesus.
Precisamos resgatar o verdadeiro significado da Páscoa, não permitindo que se
torne uma imitação do paganismo com coelhos e ovos
de chocolate, trazendo a
tradição pagã da fertilidade,
explorada pela visão globalizada de um comércio
lucrativo.
Deveríamos celebrar o
verdadeiro significado da
Páscoa, mostrando ao Mundo que Páscoa é Liberdade
para viver segundo o plano

de Deus, Libertação da condenação do pecado e Libertação de toda e qualquer
escravidão.
Jesus é o grande Libertador. Conhecemos a verdade
através de Jesus e a Verdade
nos liberta (João 8.32). Foi
para a Liberdade que Cristo
nos libertou, portanto devemos permanecer livres tanto
da escravidão do pecado
como da ignorância (Gálatas
5.1). Devemos viver nossa
vida religiosa de maneira que
agrade a Deus.
A única forma que temos
para aferir a vontade de Deus
é a Bíblia Sagrada. Festejemos a Páscoa como ela deve
ser festejada. Cristo ressuscitou!

um destaque considerável.
Com certeza: “o Senhor é
bom para todos; a sua compaixão alcança todas as suas
criaturas” (cantado no Sal.
145.9). Este deve ser sem
dúvida o nosso ponto de
partida.
Neste ponto, eu me permito uma pequena digressão
teológica. Assim como os
salmistas, eu sei que Deus é
bom não porque seja capaz
de esmiuçar a essência do
seu ser, traçando-lhe um perfil completo e confiável. Isto
é simplesmente impossível.
Deus é e sempre continuará
sendo transcendente, aquele
que escapa aos meus conceitos e definições. Ou seja, nas
palavras do suíço K. Barth:
Deus é o Totaliter Aliter (totalmente outro). Isto quer dizer
que por mais que eu estude
e investigue, jamais chegarei
por métodos próprios ao conhecimento de quem é Deus,
ele sempre está além.
É por isso que eu preciso da
Revelação, preciso da vontade de Deus em se dar a

conhecer. Em outras palavras:
eu só posso afirmar a bondade divina por que suas ações
para comigo atestam isso.
Por ser alvo preferencial das
ações bondosas de Deus eu
sei que ele é bom. Davi sabia
disto: “provem, e vejam que o
Senhor é bom” (no Sal. 34.8).
Voltemos à jaca, aplicando
o mesmo princípio. Sendo
a bondade fruto do Espírito,
ela não pode ser identificada
através de definições teóricas,
mas somente por engajamento e ações práticas que a delimitem.
Já lemos que para Paulo,
quem vive no Espírito deve
assim se portar (confira Gál.
5.25), e neste caso a aplicação é completa. Se sou
tomado pelo Espírito – seu
gosto, cheiro, visgo e o mais
– então isso deve produzir
em mim um conjunto de
comportamentos que me
identifiquem como bom,
como Deus o é. Ou seja,
quem nunca experimentou
uma jaca não pode descrevê-la. Também não é possível

D

epois da Sua última páscoa com os
discípulos, Jesus
fala de Sua volta para o Pai e conforta os
doze: “Na casa de Meu Pai
há muitas moradas; se não
fosse assim eu vo-lo teria
dito; vou preparar-vos lugar”
(João 14.2).
É evidente, na narrativa
dos Evangelhos, o íntimo
relacionamento de Jesus com
Seus discípulos. Querendo
consolá-los, por causa de sua
ausência física após a volta
aos céus, Jesus garantiu o
reencontro de todos: “vou
preparar-vos lugar”.
Quando nos separamos
de Cristo, não importando a
causa da separação, nós nos
entristecemos. E, às vezes,
até mesmo por culpa nossa,
em função de relaxarmos

nossas práticas de comunhão, juntamos à tristeza da
distância ocorrida, a tristeza
da nossa culpa. O Senhor
conhece muito bem a realidade do nosso sofrimento,
nas ocasiões quando estamos longe Dele. A garantia
da nossa vida eterna com
Cristo, por isso, não se baseia na intensidade de nossas forças. Nossa segurança
reside em Cristo. Primeiro,
porque ao aceitá-lo como
nosso salvador e Senhor,
cumprimos o requisito essencial da eternidade com
Deus. Em seguida, mesmo
tendo altos e baixos em
nosso viver aqui na Terra,
a presença do Senhor em
nossa vida constitui o nosso
passaporte para a vida eterna. Com Ele, temos lugar
garantido.

ser um bago da jaca sem que
todas as suas propriedades
estejam intrinsecamente ali
presentes.
Bondade não é discurso;
não é teoria; nem argu-

mento lógico. Bondade
é cristianismo encarnado
(considere ainda Rom. 5.8);
é o Senhor transpirando
em mim. Que assim nos
faça ele.
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vida em família
Gilson e Elizabete Bifano

Manoel de Jesus The
Colaborador de OJB

A

Páscoa estabelecida por Deus, em
Êxodo 12, aponta
sempre para o Calvário, e, ao mesmo tempo,
aponta para a vida do cristão. Ela é uma saída, que,
embora fosse sonhada por
alguns líderes de Israel, dificilmente foi desejada pelo
povão. O exemplo disso,
foram as últimas palavras
de José, ao morrer no Egito.
“Certamente vos visitará
Deus, e fareis transportar
meus ossos daqui”. Esse pedido é um preâmbulo da
vinda de Jesus. Deus, ao
enviar seu Filho, tinha um
israelita, que ao ver Jesus
exclamou: “... os meus olhos
viram a tua salvação”. Poderá haver salvação sem o
Calvário e a ressurreição?
Não estará a ressurreição de
Cristo contida nas palavras
do patriarca José?
A Páscoa traz o embrião
do Evangelho na frase:
“Tome cada um para si um
cordeiro”. Esta é a única
escolha fundamental para
todo ser humano. Dessa escolha dependerá as outras.
Essa escolha determina os
valores das outras escolhas.
A vida eterna está contida
nessa escolha, embora haja
uma cruz a ser tomada, é ela

a única que conterá também
a ressurreição.
A Páscoa é o marco inicial
da saída do Egito. Quando
faraó viu a multiplicação
de Israel, temeu pela sua
força. Buscou impedir sua
multiplicação. O mundo que
nos rodeia se revolta contra
nós, pois o poder de Deus
que atua em nós lhe é uma
ameaça. Israel tinha um rei
que os escravizava e reinava
sobre eles. Nós também temos um rei que reina sobre
nós, mas esse rei tem outro
nome. Quem reinava sobre
Israel não era o faraó, mas,
sim, o pecado, e isso o israelita não percebia. Nós, ao
nascermos, nascemos com
um rei reinando sobre nós.
Esse faraó chama-se pecado.
A única forma de nos livrarmos desse reinado, é, cada
um de nós, tomar para si o
Cordeiro.
Que maravilhoso ensino
para nós os cristãos, está
contido na páscoa judaica!
Só Cristo, o Cordeiro de
Deus, com sua morte e ressurreição, nos liberta desse
cruel reinado. O mesmo
temor que os israelitas, com
seu crescimento, inculcavam
ao faraó, foi a causa dessa
libertação, pois a pressão
trouxe o anseio da libertação. A pressão que o pecado
e o mundo representa para
nós, causa em nós também

o anseio pela libertação. É
aí que entra a nossa fé. Esse
mundo que nos rodeia é um
faraó muito pequeno perante o poder do nosso Deus.
Foi isso que aconteceu lá
na primeira Páscoa. A cada
ameaça do faraó, vinha uma
bordoada de Deus.
Veja o que acontece com
o mundo que nos rodeia.
Vive apanhando por ter ficado ao lado do seu faraó,
chamado Satanás. Meus
leitores sabem muito bem
do que estou falando, pois
assistem TV, leem jornais,
e ficam sabendo dos desastres que atingem os mortais.
Dias atrás, alguém comentava que seu parente, um
coronel reformado, não saia
de casa depois das 19 horas. Fico profundamente
penalizado quando vejo um
crente, abandonando Cristo
e aderindo ao mundo, pois
ficará sujeito às pragas, e
ao sepultamento nas trevas,
reservado aos inimigos de
Deus e de seu povo. Não
consigo ler Êxodo 14, sem
sentir que Deus é um Deus
que deve ser temido, e visto como única saída, desse
diabólico faraó chamado
pecado.
Amado leitor! Jamais te
esqueças da urgência de tomares para ti o Cordeiro de
Deus! Ele é a nossa Páscoa!
Celebre-o a cada instante!

U

m dia desse vi alguém proferindo
uma palavra de
ânimo e de esperança a uma pessoa solteira
que desejava muito se casar.
E a palavra foi esta: “fique
tranquila, o seu Isaque vai
chegar!”. Certamente, a ouvinte, por ser cristã, a frase
foi entendida prontamente.
A amiga estava se referindo
a história bíblica de Isaque e
Rebeca. O texto, Gênesis 24,
é conhecido pelos cristãos e
não deixa de ser uma linda
história de amor.
Quando ouvi a palavra de
encorajamento dada aquela pessoa solteira, eu fique
pensando, mas se o Isaque
não chegar?
Certamente casar é muito
bom, como já canta há muito
tempo Atilano Muradas, na
sua canção “Casar”, quando
diz que casar é muito, você
vai ver. Casar é bom porque
foi Deus quem inventou o
casamento. Mas, casar é bom
quando os noivos tomam a
decisão de se casarem de forma madura, consciente e que
a despeito dos problemas a
serem enfrentados, caminharão juntos até o final da vida.
Mas, voltando ao tema, se
o Isaque não chegar, ou por
alguma circunstância da vida
Deus não enviá-los ou não
enviar a Rebeca de sua vida?
Deus terá se esquecido deste solteiro ou desta solteira?
Infelizmente só apontamos
para os solteiros que a única
possibilidade de ser feliz ou
realizada é se casando. Com
esta postura só contribuímos,
ainda mais, para a frustração
das pessoas solteiras, muitas
e nem todas, em nossas comunidades cristãs.
Quais seriam as alternativas, então, que os solteiros
poderiam buscar para serem realizados como pessoas
caso os Isaques ou Rebecas
de suas vidas não aparecem
no deserto da vida?

Viver a vida em comunhão
com Deus e sabendo que somente Ele é quem completa
uma pessoa é o primeiro
passo. Nenhum solteiro ou
nenhuma solteira está incompleta na condição de solteiro,
pois Cristo é quem nos completa totalmente.
Buscar ser uma bênção no
Reino de Deus, enquanto solteiro, é outro alvo a ser alcançado (Gên. 12.1,2). Muitos
homens e mulheres foram e
são uma bênção para o Reino
de Deus somente porque são
solteiros. Se fossem casados,
talvez não seriam tão usados
como foram ou são enquanto
solteiros.
Render-se à vontade de
Deus é um outro bom conselho para aqueles que não
terão ou ainda não avistaram
o Isaque (ou a Rebeca) ao
longo do caminho. Nada
acontece sem a autorização
de Deus sobre nossas vidas.
Se Deus ainda não enviou ou
não enviar, de forma definitiva, o Isaque é porque Ele tem
planos melhores para vida e
os solteiros devem se lembrar
que a vontade de Deus é e
sempre será boa, agradável e
perfeita (Rom. 12.2).
Não cultive a amargura,
lamentação e lamúrias em seu
coração (Col. 3.5). A Bíblia
recomenda que não devemos
reclamar, questionar a bondade de Deus se isto acontecer.
Você pode, caso tenha um
desejo ardente de se casar,
continuar sempre colocando
este desejo nas mãos de Deus
e continuar suplicando pela
resposta a esta oração, mas
não reclame com Deus se
você está solteira ou solteiro.
Na Bíblia e na própria história da igreja cristã há muitos homens e mulheres que
não avistaram seus Isaques
ou suas Rebecas na estrada
da vida, mas nem por isso
deixaram de ser felizes e plenamente realizados enquanto
pessoas.
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SABEDORIA PARA HOJE
Pastor LÉCIO DORNAS

Lécio Dornas é Pastor,
educador e autor. Atua
como Coordenador do
Ministério Brasileiro da
American Bible Society
e Pastor da Primeira
Igreja Batista Brasileira de
Orlando - Florida, EUA

N

ós não sabemos
o nome desse homem. Na verdade, a única coisa
que sabemos dele, é que
Jesus escolheu a sua casa
para celebrar a Páscoa com
os seus discípulos (Mateus
26.17,18). Lucas nos informa que os discípulos abençoados com a experiência
de encontrar este homem,
foram Pedro e João (Lucas
22.8). Marcos e Lucas nos
revelam como tal homem

Josué Ebenézer
Pastor, poeta, jornalista.
Membro da Academia
Evangélica de Letras do
Brasil e pastor da IB do
Prado (Nova Friburgo, RJ)

É

muito arriscado dizer
“desta água não beberei”, pois você não
sabe o dia de amanhã
e pode ser que por necessidade ou por mudança de opiniões, ideias ou situação de
vida, seja compelido a ter que
fazer, aceitar e viver certas
coisas que em outro contexto
e situação não o faria.
Na vida, as coisas nem sempre funcionam do jeito que
esperamos, do jeito que que-

seria localizado: Ao entrarem
na cidade, eles encontrariam
um homem com um cântaro
de água; deveriam segui-lo
e falar com o dono da casa
onde ele entrasse (Marcos
14.13,14 e Lucas 22.10,11).
Os Evangelhos sinóticos nos
dão conta que Pedro e João
fizeram como Jesus orientou,
tudo deu certo e eles preparam a Páscoa na casa desse
homem.
Naquela dia, com Jesus e
seus discípulos à mesa no
cenáculo especialmente preparado, a casa desse homem
seria palco de revelações
inéditas e importantíssimas.
Revelações inesperadas, que
impactaram a vida dos que
seguiam Jesus de perto.
Primeiro Jesus falaria sobre
a singularidade daquela ex-

periência (Lucas 22.16-18).
Seria aquela a última vez que
Jesus estaria à mesa com seus
discípulos antes de sua morte
na cruz. Que revelação impactante e relevante!
Depois Jesus anunciaria
que, entre os seus discípulos, estaria um traidor (Lucas
22.21,22). Doze homens
diferentes, escolhidos a dedo
pelo Senhor; um fraquejou
e, de discípulo, converteu-se
em traidor. Que revelação
inusitada e triste!
Por fim, Jesus ensinaria
sobre a essência da liderança
cristã; “...aquele que dirige
seja como quem serve.” (Lucas 22.26); e aprofundaria o
ensino assumindo o papel
de servo deles, como que
servindo-lhes a benfazeja notícia de que eles não seriam

esquecidos nos dias que estariam por vir (Lucas 22.27-30).
Que revelação exuberante e
alegre!
Quanto conteúdo revelador! Quanta novidade chegando ao coração de cada
discípulo do Mestre! As coisas começariam a se encaixar
e o entendimento dos seguidores de Cristo se formaria
com maior clareza; a maturidade estaria batendo à porta.
E tudo isso acontecendo
ali, na casa daquele homem,
onde aquele que levava o
cântaro entrou. Não aconteceram essas coisas todas no
templo, tampouco na sinagoga; também não tiveram lugar nas ruas, praças, jardins.
Jesus escolheu a casa daquele homem para dizer aos
seus discípulos que ele esta-

va por partir, que o traidor
estava por ser desmascarado
e que todos deveriam perseverar, confiando na promessa
divina.
Hoje Jesus escolhe a sua
casa e a minha casa para
revelar seu amor, poder e
graça.
Hoje Jesus quer que nos
lembremos que Ele cumpre
tudo o que promete e espera
de nós a mesma atitude daquele homem: Obediência
completa, humilde, irrestrita
e abnegada. Sem nada exigirmos em troca, nem mesmo
o registro do nosso nome na
história.
Na história, das vidas e das
sociedades, registre-se apenas
o nome de Jesus. Ele é a nossa
Páscoa (I Coríntios 5.7).
Feliz Páscoa!

remos, do jeito que planejamos. E quando algo dá errado
é preciso ter a coragem para
admitir o erro, consertar o que
for possível e substituir o que
não tem reparo.
Melhor do que afirmar que
não vai fazer isto ou aquilo é
dizer que no momento não
gostaria, não pode, não tem
condições de fazer o que se
está propondo. O momento
é que se torna impeditivo
para tal ou qual realização.
Num outro contexto, em
outra situação, quem sabe
aquele assunto, pessoa ou
trabalho possa voltar com
uma nova oportunidade,
uma nova chance de se realizar...

É muito triste quando ouvimos pessoas afirmando categoricamente não fazer, não
concordar, não aceitar determinadas coisas e situações e,
passado algum tempo, percebermos que naquilo em que
ela condenava outro alguém,
ela está sendo a primeira a
praticar.
Não estou falando de valores éticos e espirituais que
sejam inalienáveis ao ser humano de modo geral (na luta
pela socialização da espécie e
da preservação do bom viver),
nem daqueles valores particulares que cada indivíduo
agregou no decorrer de sua
existência pela influência da
família ou da religião. Existem

realmente coisas e conceitos
que não se deve trocar como
se está disposto a livrar-se de
uma roupa diante de um espelho; trocando-a por outra,
instantaneamente, quando
daquela não gostamos.
Estou falando de situações
da vida, ideias, costumes, práticas, comportamentos, ações,
idiossincrasias que a gente vai
somando no dia a dia, mas
que não são tão fundamentais
para a existência.
Precisamos entender que
as coisas são. Mas são, por
enquanto, até que outras venham a substituí-las e elas passem a não ser mais. Vivemos
em um mundo de rápidos
avanços tecnológicos e esta

mutabilidade que está embutida no moderno conceito de
vida precisa ser agregada aos
relacionamentos.
Melhor, então, quando formos confrontados por situações de difícil interpretação,
de análise mais rebuscada e
teor polêmico, afirmar que no
momento não estamos com
sede, quer dizer, por enquanto não vamos fazer, participar,
aceitar, concordar. Um dia,
quem sabe, os caminhos se
cruzam novamente e outra
história poderá ser escrita
deste relacionamento.
Se a porta fechada impede
a entrada do inimigo, a porta
aberta sinaliza a possibilidade
da chegada do amigo.
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Cristolândia participa de gravação
de DVD do cantor Fernandinho
Ana Luiza Menezes
Redação de Missões
Nacionais

M

omentos emocionantes e de
louvor a Deus
marcaram a presença do Coral Cristolândia
na gravação do DVD “Teus
Sonhos”, do cantor Fernandinho, no HSBC Arena – no
Rio de Janeiro. Com 18 mil
ingressos vendidos, além de
glorificar o nome do Senhor,
o show teve também o objetivo de despertar a plateia para
a necessidade de investir no
resgate de vidas que ainda estão presas ao vício das drogas,
mostrando aqueles que já foram transformados por Cristo
por meio da Cristolândia.
A irmã Lucia Paes Leme, da
Igreja Mananciais, estava presente e foi despertada para
investir no projeto, apesar de
não pertencer a uma igreja
batista. “Foi lindo ver o que
Deus fez. É um projeto de
Deus e precisa ser assumido
pelos cristãos. Esse é o caminho e é trabalho da igreja.
Estou intercedendo para que
mais cristãos sejam tocados
quando o DVD for lançado”,
disse ela.

Coral no palco com Fernandinho

Durante a coletiva de imprensa, antes do show, Fernandinho falou sobre o início de
seu envolvimento com a Cristolândia, em 2012, e enfatizou a importância de apoiar o
projeto: “Eu estava em Sumaré
(SP), cantando a música Nada
Além do Sangue, e não sabia
que eles também estavam lá.
Fiquei surpreso e emocionado.
Eles me contaram a história
deles e como usam minhas

Na coletiva, cantor falou sobre objetivo de divulgar a Cristolândia

músicas para tirar as pessoas
do crack, e eu fiquei contente.
Então, a gente procura contribuir com a vida deles não só
financeiramente, mas fazendo
com que as pessoas conheçam
o que é este projeto. Na verdade, queremos divulgar aquilo
que Deus está fazendo. Não
sou dono de nada, não quero
me beneficiar com nada; só
quero que as pessoas saibam
que há uma solução”.

O apoio significativo de
um dos maiores cantores
gospel da atualidade representa mais uma vitória para a
Cristolândia. Para os radicais
e alunos, representa também
um incentivo. “Para mim,
é motivo de alegria porque
antes, um tempo atrás, eu
era uma pessoa muito triste
e amargurada. Já passei por
outras clínicas e não tive jeito. Mas a partir deste projeto

chamado Cristolândia, e com
a ajuda do Fernandinho, eu
tenho expectativa de vida.
Hoje, eu sou uma pessoa
feliz. E não estou só sorrindo,
mas posso cantar um hino
de vitória com meus irmãos
e junto com o Fernandinho,
lembrando sempre que toda
honra e glória devem ser dadas somente ao nosso Deus”,
disse Felipe Câmara Nunes,
aluno do Centro de Formação Cristã Cristolândia em
Rio Bonito (RJ), que também
participou do show.
E para quem gostou da parceria, o DVD foi uma prévia
de um novo trabalho musical
que está no forno: um CD
assinado por Fernandinho ao
lado do ministério Cristolândia. “A gente cooperou muito
com a produção deste CD da
Cristolândia e a expectativa
é que seja uma benção, em
todos os sentidos, para quem
ouvir e também que seja uma
benção financeira para que
eles possam continuar a obra
que desempenham, abrindo
outras Cristolândias em mais
lugares”, disse o cantor, que
adiantou que a mensagem do
CD consiste em proclamar a
verdade de Deus e proclamar
que há solução e esperança.

Participação na gravação representa mais uma vitória para o projeto

8

o jornal batista – domingo, 31/03/13

notícias do brasil batista

105 anos do STBSB
e posse do pr. Luiz Sayão

Arina Paiva
Editora de O Jornal Batista

Fotos Sélio Morais

C

om oração, cânticos, leitura bíblica
e o coro oratório do
Seminário do Sul
se iniciou o culto de louvor
pelos 105 anos de história do
Seminário Teológico Batista
do Sul do Brasil, no dia 20
de março.
Durante toda a sua trajetória se somam 3661 bacharéis
em teologia, tendo entre estes vários nomes importantes
na denominação, homens
que tem feito a diferença, incluindo o atual presidente da
Convenção Batista Brasileira,
pastor Roberto Silvado. O até
então diretor do Seminário,
pastor Davidson Pereira de
Freitas agradeceu pelas bençãos que Deus vez através,
e para, o Seminário do Sul.
Lembrando dos professores
e funcionários, agradecendo
pelo trabalho e dedicação
desempenhado. Com emoção agradeceu também aos
alunos atuais e os ex-alunos,
que ao pedir para ficarem
de pé, se levantaram vários
pastores de importância na
denominação.
Pastor Sócrates Oliveira,
diretor executivo da CBB,
agradeceu o pastor Davidson,
mencionando que não estará
nos livros do Seminário, nem
em atas, tudo o que o pastor
Davidson fez pelo Seminário
do Sul. O seu jeito de tratar
cada aluno e funcionário,
de solucionar os pequenos
problemas do dia a dia, estes
serão apenas registrados na
memória de quem conviveu
com ele. Pastor Sócrates entregou uma placa em homenagem ao pastor Davidson
por seu trabalho, desempenho e tudo o que fez, mas
não será escrito, entretanto,
será eternamente lembrado.
Na mesma celebração o
pastor Roberto Silvado dá
posse ao pastor Luiz Sayão,
orando pela vida e pelo tra-

Alunos, ex-alunos, funcionários e familiares presentes na celebração

Coro oratório do Seminário do Sul canta aos 105 anos da Instituição

Mensageiro da noite, pr. Russel Shedd (à esquerda) e o novo diretor do
Seminário, pr. Sayão

Pr. Sócrates (à direita) parabeniza o trabalho do pr. Davidson

balho que desempenhará liderando uma instituição que
traz nos seus livros a história
da denominação batista. O
presidente da CBB também
pediu em sua oração que o
Seminário do Sul seja um
seminário segundo a vontade
de Deus.
Pastor Luiz Sayão agradeceu nominalmente diversas
pessoas presentes, que são
de grande importância na sua
caminhada. Citou o Salmo
90, relacionado a Moisés,
abordando o refúgio que é
Deus. Lembrou que tudo
começou com o seu espanto
pelo agir de Deus, e assim
começou a estudar as escrituras do Senhor, de maneira
curiosa, e assim continua até
hoje. “Nosso objetivo é que
nessa casa nos aproximemos
da Palavra de Deus”, enfatizou o pastor Sayão. “Eu amo
a Jesus”, é essa a frase que
pastor Sayão declarou desejar
daqueles que chegam ao fim
do estudo de teologia. Ensi-

no, ética, espiritualidade são
os três E’s que deseja para o
Seminário do Sul.
A mensagem ficou a cargo
do pastor Russel Shedd, com
base no texto de II Timóteo
3.10-17, destacou o preparo
e ensino teológico transmitido aos discípulos de Jesus,
como o melhor ensino, sendo exemplo para todos os
seguintes. Expressou o desejo
para o Seminário do Sul: “Ter
sempre e manter um quadro
de professores que vivem o
que ensina e prepara alunos
para pensar criticamente, e
rejeitar o que não é de acordo
com o evangelho de Deus”.
Pastor Russel Shedd ainda
acrescentou: “Fomentar o
amor pela Bíblia com uma
convicção inabalável de que
é única, e fundamento do
evangelho”. “Atrair estudantes para a escritura, jovens
que ficam apaixonados pelo
evangelho, com desejo de
falar o que estuda e que seus
ouvintes se rendam a Deus”.

Da direita para esquerda Pr. Silvado, Sócrates, Russel Shedd,
Sayão e Davidson

Pastor Russel Shedd declarou que não se pode adivinhar os planos de Deus, mas
é possível ter certeza de que
Deus tem planos. “Por isso
podemos ter certeza que
Deus tem planos para esta
Instituição”. Ainda completou que sem a Bíblia não se
pode deixar de crer que Deus
fala através da Bíblia. Nela
o homem descobrirá questões que em nenhum outro
lugar o homem descobrirá.
“Onde acharemos a verdade

além da morte?”, questiona
pastor Russel Shedd. “Fora
da Bíblia não tem resposta.
Por isso vemos que o pastor
Sayão é o homem para esta
função, porque vemos nele o
compromisso com a palavra
de Deus”.
E finalizou sua palavra enfatizando que conhece o dr.
Luiz Sayão há 30 anos e o
tem acompanhado através
de seus trabalhos, feitos com
excelência e que parecem
não ter fim.
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PIB em Natividade realizou série de
conferências com o presidente da
Convenção Batista Fluminense
Silaine Terra
Colaboradora de OJB

D

ando prosseguimento às atividades comemorativas pelo centenário da Primeira Igreja Batista
em Natividade (RJ), aconteceu
nos dias 23 e 24 de fevereiro
uma série de conferências na
qual o preletor foi o pastor
da Terceira Igreja Batista de
Macaé e presidente da Convenção Batista Fluminense,
Geraldo Geremias. Durante
o evento, várias atrações musicais se apresentaram como
conjunto masculino, coral
Renascer, o cantor Fernando,
de Macaé, entre outros.
O presidente da maior convenção batista estadual da
América Latina que conta
hoje com 1.450 igrejas, 600
congregações, mais de 2.000
templos e mais de 200.000
membros, explicou que sua
relação com a Primeira Igreja
Batista em Natividade é da
época em que era seminarista
em 1969.
“Visitei a igreja em um trabalho de férias com o então
pastor Ari Macharete, onde
tive uma boa experiência,
depois voltei outras vezes,
na época do pastor Brás Januário em série de conferências. Essa é a terceira vez
que participo de série de
conferências na igreja. É um
prazer muito grande estar
aqui porque é uma igreja que
marca o Estado, com espírito
de cooperação. E durante
esse tempo, grandes obreiros
passaram por aqui, comprometidos com o Deus da obra
e a obra de Deus”, explicou.
O pastor pregou no dia 23,
sobre a “Ultrassonografia de
uma igreja normal”, esclarecendo que uma igreja normal
é aquela que propõe fazer
a vontade de Deus, sendo
uma igreja neotestamentária
e ainda que a esse tipo de
igreja padece perseguição,

Série de conferências reuniu membros da igreja e comunidade

Coral Renascer se apresentou no evento

supera obstáculos, prega com
ousadia a palavra de Deus,
nela se opera maravilhas e
leva alegria ao povo.
No dia 24, pela manhã, o
tema da mensagem foi “A
anatomia de um milagre”, baseado no texto de Atos 3.1-9.
“Para se obter um milagre,
os irmãos precisam caminhar juntos, ter uma vida

Pastor Geraldo Geremias ministrou a palavra de Deus
nos dois dias de série de conferências

de oração, esperar o tempo
de Deus agir, respeitar o dinheiro de Deus e estender as
mãos aos necessitados”, disse
o pastor.
E no segundo dia da série
de conferências, à noite, o
pastor da Primeira Igreja Batista em Natividade, Carlos
Ruben França Siqueira, entregou uma Bíblia com edição

especial, em comemoração
aos cem anos da igreja, ao
pastor Geraldo Geremias que
prestou uma homenagem à
igreja centenária com a entrega de uma comenda em
nome de todos os batistas
fluminenses, destacando a
trajetória da Primeira Igreja
Batista em Natividade durante sua longa história. E ainda

Pastor Geraldo Geremias entregando a comenda ao
pastor Carlos Ruben

pregou sobre “As desculpas
que as pessoas tem para não
aceitarem Jesus”.
O pastor destacou os principais desafios enfrentados
pelas igrejas batistas nos dias
de hoje. “As igrejas vivem o
desafio da modernidade, do
indiferentismo, do materialismo, do consumismo em
face às muitas oportunidades
que a sociedade oferece, a
igreja para muitos torna-se
descartável e compete à ela
reafirmar a mensagem do
puro evangelho de Cristo,
restaurando seu fator imprescindível, mesmo nessa época
pós-moderna, por ser essa a
única agência fundada por
Jesus Cristo”, destacou.
O pastor Carlos Ruben
França Siqueira, falou da
satisfação em receber o presidente da Convenção Batista
Fluminense na igreja. “Hoje
estamos vivendo o centenário da igreja e dentro da
programação receber o presidente da Convenção Batista
Fluminense, pastor Geraldo
Geremias, é motivo de orgulho da igreja. Uma vez que
a igreja sempre foi filiada e
participativa dos programas
desenvolvidos pela Convenção e sem contar que o pastor
Geraldo Geremias abrilhanta
qualquer atividade”, afirmou
o pastor da igreja.
Próximas atividades
do centenário:
E a programação pelos cem
anos da Primeira Igreja Batista em Natividade não para
por aí. No dia 30 de março
acontecerá o Encontro da
Amizade, com membros,
ex-membros e amigos da
PIB em Natividade; no dia
18 de maio será realizado
um culto celebrativo com a
participação das igrejas filhas
em julho, e em cada final de
semana acontecerão intercâmbios com as igrejas co-irmãs da cidade, culminando
com a grande celebração dos
100 anos da igreja no dia 27.

Pastor Carlos Ruben entrega Bíblia comemorativa pelo
centenário da igreja a pastor Geraldo Geremias
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O trabalho psicopedagógico
com o idoso nas igrejas

Aultimir Esquitine
Sardenberg
Pedagoga e pós-graduada
em psicopedagogia
clínica e institucional.
Membro da PIB de Niterói.
Coordenadora do Ministério
da Terceira Idade e da
Tarde Alegre
O número de idosos no
Brasil vem aumentando de
forma acelerada. Até 2025,
o Brasil será o sexto país do
mundo com o maior número
de pessoas idosas, segundo
dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). Daí o
alerta ao governo brasileiro
para a necessidade de criar,
o mais rápido possível, políticas sociais que preparem a
sociedade para essa realidade.
As igrejas precisam despertar, apoiar, incentivar e criar
condições para promoção
de uma cultura que valorize
a experiência e o conhecimento que aumentam com
a idade, proporcionando as
condições que permitam às
pessoas da terceira idade uma
integração plena na sociedade
contribuindo para se sentirem
realizadas neste processo,
promovendo ainda sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.
Envelhecer bem é um segredo que todos devemos
conhecer e cultivar desde
já. Muitas vezes, tido como
um ser inerte a realidade do
mundo, sendo esquecidos em
seus próprios lares, casas de
repouso, clínicas psiquiátricas, hospitais e a margem da
sociedade.
Ser idoso não é um problema e sim um privilégio. É
imprescindível que os idosos
permaneçam entusiasmados
com a vida, que ainda se sintam portadores de sua capacidade produtiva opinando
e decidindo sobre tudo que
lhes diz respeito, isso ajuda
inclusive a lutar contra as en-

fermidades. Se a aceitação do
processo de envelhecimento
for construtiva, benéfica e
realista, será mais fácil repensar seus projetos de vida,
conviver positivamente com
as mudanças e estabelecer
novas metas, de forma serena
e segura.
A psicopedagogia acredita
que o idoso não é incapaz,
muito pelo contrário, mesmo
que o tempo tenha roubado
muito dos seus movimentos,
pensamentos, mesmo assim
ele consegue experimentar,
transformar. E as experiências
adquiridas no decorrer de sua
vida, como não considerá-las?
Assim o psicopedagogo
torna-se um importante auxiliador neste processo por
colaborar e incentivar o idoso
a perseguir uma melhor qualidade de vida, retomando a
autoria de sua própria história
com atividades lúdicas que
proporcionem prazer e que
contribuam para cognição de
novos conhecimentos, mediante a sua capacidade lógica e inserida a sua realidade,
proporcionando ao idoso uma
maior autoestima, retomando
sua vida com o orgulho e
com a sabedoria construída
ao longo da sua vida. Essa
mudança de olhar para a vida
é uma das intervenções do
psicopedagogo.
Para que o idoso possa ter
uma vida plena, saudável e
feliz é preciso seguir também

uma alimentação saudável,
equilibrada e balanceada, praticar uma atividade física regular sempre com orientação
profissional, fazer um check-up médico periódico, continuar ativo mantendo contato
com os amigos, parentes e
afins, procurar ter momentos
de lazer constantes, ou seja,
cuidar de si mesmo como
um todo, ocupando-se com
atividades que lhe tragam prazer, alegria e satisfação: todos
estes fatores juntos colaboram
para que a sua vida seja plena,
saudável e feliz.
As igrejas devem estreitar
a relação com seus idosos
promovendo situações de
desafios intelectuais, rodas
de conversas, leituras, jogos,
“troca de saberes” que capacitam e promovem um grande
bem estar pessoal. Gerando
muitas vezes, a mudança de
rotina e desempenho em relação às atividades do dia a dia.
Considerando essa visão
e contando com o apoio do
pastor José Laurindo Filho,
da Primeira Igreja Batista de
Niterói, foi então planejado o
projeto Tarde Alegre, que tem
desenvolvido semanalmente atividades com a terceira
idade, buscando intermediar
momentos reflexivos com
os irmãos para que possam
ter uma vida ativa com qualidade.
A Tarde Alegre busca ir ao
encontro do conceito de que

o ser humano é um ser social:
o lazer, a distração, a conversa, o bem estar e as atividades
em grupo são fundamentais
para todos, independente
da idade. No caso do idoso,
ter um hobby, participar de
passeios, reuniões culturais e
manter contato com pessoas
de sua faixa etária é extremamente importante, pois ajuda

a elevar a sua auto estima e
fazer com que ele se sinta integrado à sociedade. Pessoas
na terceira idade tem e devem
usufruir dos seus direitos e valores para viverem com mais
dignidade. O psicopedagogo
nas igrejas poderá assim ajudar mediando na construção
de uma imagem cidadã da
terceira idade.
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Cinco mil sacrifícios
Era uma sexta-feira, chovia,
e já havia indícios de que
a temporada de frio estava
chegando. Nos locais determinados pela prefeitura
da cidade onde eu e minha
esposa, Rebeca, nos encontrávamos ou nos quintais das
casas, pessoas sacrificavam
seus cordeiros em nome da
fé em seu deus. Naquele dia,
foram registrados mais de
5.000 animais sacrificados,
cada um representando uma
família.
Fazendo isso, os muçulmanos acreditam estar cumprindo uma exigência do islamismo de observar e imitar
a solene e admirável atitude
de Abraão em se dispor a
sacrificar o seu próprio filho
Ismael. Isso mesmo, no Alcorão a história conhecida por
nós da obediência de Abraão

não tem Isaque como um de
seus protagonistas, mas conta
com a presença de Ismael, o
filho de Agar, a egípcia.

entanto, uma situação tem
causado preocupação na
liderança de Missões Munestemunhar o Evan- diais: a expulsão de missiogelho de Cristo aos nários.
povos do Norte da
Missionária da JMM é
África tem se tornado
expulsa do Sudão
uma missão cada vez mais
Em dezembro do ano pasdifícil. Esse é um dos principais lugares do mundo onde sado, uma missionária pasgovernos têm violado o direi- sou dificuldades no Sudão.
to de manifestação religiosa A missionária, conhecida
dos cidadãos, inclusive dos pelo pseudônimo “Mariana
crentes, que são minoria na Duarte”, foi convidada a sair
do país africano após ser
região.
Muitos cristãos têm sofrido convocada para prestar eshostilidades por causa da fé clarecimentos às autoridades
em Jesus. O islamismo é a re- sudanesas.
Mariana é apenas mais uma
ligião predominante no Norte
da África, e em nações como das centenas de estrangeiros
a Tunísia, por exemplo, é que estão sendo expulsos do
proibido apresentar o Evan- Sudão desde o final de 2012.
gelho aos cidadãos muçulma- No último interrogatório,
nos. No Egito, muçulmanos Mariana teve o passaporte reconvertidos ao islamismo são tido pela polícia sudanesa e,
marginalizados pela socieda- apesar de ter sido convidada
a deixar o Sudão, não teria
de, presos ou até mortos.
Esses são apenas alguns dos como viajar porque estava
muitos casos de hostilidades sem documentos.
Pela primeira vez, Missões
que crentes em Jesus sofrem
por causa do Evangelho. No Mundiais foi obrigada a acio-

nar a Embaixada brasileira
em Cartum, e Mariana pôde
enfim sair do território sudanês.
“A missionária não sofreu
abuso ou agressão, somente
a tortura psicológica de ter
que ir à delegacia. Foi muito
tenso”, conta Marcos Peres, coordenador de Missões
Mundiais para a África.
Segundo o Pr. Marcos Peres, a expulsão de Mariana
é apenas uma ação de um
plano maior por parte do
governo sudanês de banir
sistematicamente do país
todos os estrangeiros, principalmente ocidentais, vistos
como cristãos. Há relatos
de missionários que teriam
sofrido agressão física além
da tortura psicológica antes
de serem expulsos.
Outra consequência do
plano do governo do Sudão
de inibir qualquer influência
estrangeira no país é o fechamento de igrejas, como
a PIB Cartum. Ali, Missões
Mundiais desenvolvia o pro-

Caleb Mubarak
Missionário no Norte da
África

E

ra a celebração da páscoa islâmica conhecida
como a Grande Festa
ou a Festa do Sacrifício. Mesmo estando em meio
a muçulmanos desde 2006,
ainda dói muito quando presenciamos celebrações dessa natureza, pois é quando
vemos o quanto esse povo
caminha longe de Deus e
porque, principalmente, essa
é a festa que declara que o
sacrifício de Jesus Cristo, nosso
Salvador, não teve valor algum
para eles. Que tristeza! “Pois
o Cordeiro, que está no meio
do trono, será o pastor dessas
pessoas e as guiará para as
fontes das águas da vida. E
Deus enxugará todas as suas
lágrimas” (Apocalipse 7.17).

Redação de Missões
Mundiais

T

Olhos espirituais
Naquele dia, fui convidado
a presenciar o ato do sacrifício na companhia de um
senhor com quem temos
estreitado os laços de amizade. Ele é um zeloso professor
de Religião Islâmica e Árabe
Clássico para crianças; é com
ele que estudo o dialeto local. Ao que parece, ele vê
em nós um potencial de islamização e nunca perde uma
oportunidade.
Para os religiosos, o ato de
sacrificar os animais, nada
tem a ver com substituição
e remissão dos pecados cometidos pelos fiéis. Mas ao
presenciar a cena com um
olhar espiritual, é possível
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perceber e sentir que o ritual
nada mais é do que uma
declaração enfática de que o
sacrifício supremo de Cristo
não foi suficiente.
Dessa forma, qualquer tentativa de se fazer uma ponte
com a Festa do Sacrifício e a
oferta de Cristo na cruz como
um sinal de proclamação
torna-se um grande desafio.
Um desafio que vivemos
todos os dias aqui no Norte
da África.

em meio aos árabes no Norte
da África. Entendendo que o
nosso chamado é esse: sinalizarmos o Reino de Deus a
eles de maneira integral, e
que eles possam um dia reconhecer o senhorio de Cristo,
o Cordeiro Santo, aquele
que enxugará todas as nossas
lágrimas.

jeto Pedra Fundamental, que
oferecia educação de qualidade a centenas de crianças
da capital sudanesa, além de
apresentar aos pequeninos a
mensagem de salvação em
Jesus.
O Sudão é um país de
maioria islâmica no Norte da
África e que viveu por mais
de 50 anos uma sangrenta
guerra civil que deixou 2
milhões de mortos. Em 2011,
foi criado o Sudão do Sul,
uma nova nação de maioria
cristã e para onde seguiu
grande parte dos crentes que
viviam no norte.
O Sudão é governado desde 1989 por Omar al-Bashir,
um ditador acusado de vários
crimes e que não pode sair
do país porque há um mandado de prisão contra ele.
O governo sudanês também
é conhecido por violar os
direitos humanos.
“O mundo precisa saber
disso, e o mundo já sabe que
o Sudão está expulsando missionários”, diz Marcos Peres.

“O que posso dizer do Sudão
é que é um país que precisa
das nossas orações porque
agora a perseguição está migrando dos estrangeiros para
os cristãos nacionais”, acrescenta.
Infelizmente, este não é o
primeiro caso de expulsão de
missionários da JMM. A missionária Anna Thaís (pseudônimo) também foi expulsa do
Egito em 2008.
Neste momento, o Sudão
e todo o Norte da África precisam de muita oração para
que Deus toque o coração
das autoridades desses países
e o Senhor proteja e guarde
os crentes que vivem nessa
região do mundo. Peça a
Deus para que oriente a liderança de Missões Mundiais
na tomada de decisões para a
manutenção e ampliação da
atividade missionária no Norte da África. Assim como um
dia nós fomos, aquele povo
também é merecedor de ser
alcançado pelo testemunho
do Evangelho de Cristo.

Nesta Páscoa, ore:
Para que muitos muçulmanos possam reconhecer
que o verdadeiro Cordeiro
já ofereceu o sacrifício suHá uma promessa
Apesar de voltar para casa premo em favor de toda a
naquele dia com tristeza no humanidade.
coração, a boa notícia é que
Por nosso amigo e profesa Bíblia assegura que o Corsor
da língua local, a fim de
deiro já está no meio do Seu
que
ao avançarmos na amiTrono e Ele será o pastor
zade,
tenhamos boas oporde todas as tribos, povos e
tunidades
de anunciar-lhes
nações.
a
salvação
pelo sangue do
É isso que nos anima a seCordeiro!
guir vivendo e ministrando
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Departamento de Ação Social da CBB

Mais uma história para
nos animar e desafiar
Olly Maurer Schäffer
Esposa do pastor Marcelo R.
Schäffer. Coordenadores do
Projeto Social Mensagem da
Paz em Teixeira Soares, PR

N

o dia 3 de março
foi comemorado
o dia de Esposa
de Pastor. Para
marcar a ocasião procuramos a Olly Schäffer para
contar a sua história. Ela e
o seu marido são coordenadores do Projeto Social Mensagem da Paz em Teixeira
Soares,PR:
Em todos os tempos Deus
chamava, e está chamando,
o seu povo, os seus filhos,
para trabalharem unidos,
cuidando um do outro e preocupando-se com as pessoas
ao seu redor. Em Gálatas
6.9-10 a Palavra do nosso

Senhor nos anima para que
“não nos cansemos de fazer o
bem, pois no tempo próprio
colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto
temos oportunidade, façamos
o bem a todos, especialmente
aos da família da fé”.
Essa responsabilidade todos nós temos, independente da situação da nossa vida,
seja financeira, familiar ou
pessoal. O versículo acima
diz: “Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a
todos...”, e trabalhando ativamente nas igrejas, criando
trabalhos sociais, as nossas
oportunidades se aumentam
muito, e assim temos o grande privilégio de abençoar a
vida de muitas pessoas.
Desde março de 2006 meu
esposo, pastor Marcelo R.
Schäffer, e eu, Olly, lideramos a sede da obra mis-

sionária Mensagem da Paz,
que fica em Teixeira Soares,
Paraná. Trabalhamos com
uma creche e contra turno
atendendo até 120 crianças,
e com uma escola profissionalizante oferecendo vários
cursos para até 130 jovens e
adolescentes. Depois de um
ano na direção do trabalho
social da missão, a igreja
que faz parte do trabalho
missionário do projeto ficou
sem pastor e era necessário
que o Marcelo assumisse
também esse cargo. Nos
últimos anos tivemos vários
momentos de cansaço devido à quantidade de tarefas e
responsabilidades que trouxeram os ministérios. Mas,
sem dúvida alguma, podemos confirmar que tinham
muitas oportunidades de
fazer o bem para muitas pessoas e assim testemunhar do

grande amor do nosso Deus,
tendo o contato com eles
pelo trabalho social. Muitos pais das nossas crianças
nunca iriam entrar na igreja,
se não fosse para escutar a
apresentação do seu filho
em datas especiais.
O trabalho social faz parte
da nossa missão, que é anunciar o evangelho e o amor
do nosso Senhor Jesus. Com
cada ajuda que oferecemos
para as pessoas nós praticamos, vivemos o evangelho.
Existe uma frase em alemão
que diz: (Die guten Werke
bringen keinen in den Himmel, aber durch sie können
vielen den Weg zum Himmel zeigen), “As boas obras
não levam ninguém até o
céu, mas praticando as boas
obras podemos mostrar para
muitos o caminho certo para
o céu”. E ELE, Jesus, foi o

nosso maior exemplo no fato
de que o falar e o agir tem
que andar de mãos dadas.
Fico muito feliz de ver as
igrejas batistas trabalhando
cada vez mais nas áreas do
trabalho social e quero encorajar todos a não desanimar perante a montanha de
necessidades, de fracassos e
do cansaço, pois como fala o
versículo citado acima – no
tempo próprio, colheremos.
E olhando hoje para trás, no
trabalho feito, sentimos uma
grande satisfação nos nossos
corações, porque podemos
ver em alguns casos, já hoje,
os frutos do nosso esforço.
Sabemos que, abrindo os
nossos corações e agindo
com as nossas mãos, nós ajudamos as pessoas ao nosso
redor a chegar cada vez um
passo mais perto para os braços do nosso Pai Celestial.

Esclarecimento do diretor da FTBP aos batistas brasileiros
Prezados irmãos batistas de todo o Brasil,
saudações em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aproveitando a visão Institucional da Faculdade Teológica Batista do
Paraná de incluir e ressocializar pessoas através da educação, um ex aluno
nosso, Pr. Luiz Magalhães, missionário da Junta de Missões Nacionais e
da Igreja Batista do Bacacheri, que faz um trabalho excelente com a Pastoral Carcerária, nos procurou para que estendêssemos nossa visão para
a Pastoral Carcerária. O Pr. Luiz Magalhães tem exposto a Palavra em
vários presídios, inclusive a presos de alta periculosidade do Presídio de
Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná. Apoiamos o trabalho do Pr.
Luiz de forma inconteste, pois cremos que o Poder de Deus é fortíssimo
para converter o mais temível pecador. E Deus vem fazendo sua obra.
Na verdade, nós não temos subsídios para termos a certeza de quem
realmente se converteu e quem não. Isso só Deus e em alguns casos só a
eternidade dirá. Mas como diz o próprio Jesus: “estive na prisão e vieste
visitar-me”; “eu não vim chamar justos (sãos), mas pecadores (doentes)”; ao
ladrão da cruz ele disse: “hoje mesmo estarás comigo no Paraíso”, temos,
por conseguinte, que fazer a nossa parte.
Desta forma, houve um interesse muito grande por parte de um dos detentos do presídio máximo de Catanduvas em estudar Teologia a Distância.
Houve a indicação de nosso missionário para que o mesmo estudasse na
nossa Faculdade. A direção do presídio tomou todas as providências legais,
inclusive com a solicitação de um juiz, e, a partir de todo aparato legal, da
assessoria jurídica da Convenção Batista, o candidato Luiz Fernando da Costa
fez o vestibular para o Curso de Bacharelado em Teologia, modalidade a
distância, foi aprovado, uma igreja batista da denominação no Estado está
apoiando financeiramente e o aluno está iniciando seu curso neste mês.
Esclareço a todos que:
a) De acordo com a Constituição Brasileira e do Código Penal Brasileiro
os presos tem direito a educação;
b) Cremos que Deus pode fazer grande obra no meio das trevas, daí que
investimos na inclusão social, na ressocialização de qualquer cidadão,
lembrando das palavras de Jesus: “As portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja”;
c) Sendo um curso a distância, em que o cidadão, por força de lei, jamais
pode vir à FTBP e não pode ter acesso à Internet, não estamos expondo
nenhum aluno a qualquer espécie de risco, pois ele fará todo o curso
dentro do presídio;
d) Nós batistas somos bem vistos na mídia pelos diversos trabalhos
sociais, especialmente na cracolândia, que está se transformando em
Cristolândia;

e) Nós cremos que é possível o arrependimento e a recuperação de qualquer pessoa; e se isso de fato acontecer, vai ser uma revolução que Deus
estará fazendo nos presídios, inclusive os de segurança máxima;
f) A diretoria da Convenção Batista do Paraná e da Convenção Batista
Brasileira estão cientes do caso, e há o apoio inconteste e irrestrito do
Presidente da CBP e CBB que também acredita no poder de Deus que
qualquer um pode vir a se arrepender e a se recuperar;
g) Hoje (20.03.13) apresentei o fato ao Conselho Geral da CBB e o apoio
foi irrestrito e inconteste;
h) Há apoio geral do alunato da FTBP que também crê que pode haver
a recuperação e a ressocialização do detento;
i) O fato de um prisioneiro ao estudar ganhar alguns dias de liberdade no
final de sua pena nada tem a ver conosco e é um direito dado a ele pela
lei; nosso objetivo é tão somente na área espiritual e social;
i) Muitos tem visto e ouvido na mídia que “Fernandinho Beira-Mar” é
aluno da FTBP. Ele é aluno e cremos estar fazendo o IDE de Jesus crendo que é possível a restauração de qualquer pessoa. Deixo bem claro
que não há nenhum perigo legal para a FTBP ou para a denominação,
haja vista que temos a documentação do presídio e de um magistrado
solicitando a ressocialização do indivíduo através do curso de Teologia.
Além disso, há uma igreja batista apoiando financeiramente os estudos
dele. Se nós falamos tanto em missionários autóctones, quem serão os
missionários autóctones dos presídios? Sim, os que forem lá dentro regenerados por Jesus;
j) Por fim, peço que os irmãos orem por ele, pela instituição em que se
acha preso, pela Igreja Batista do Bacacheri, a fim de que Deus faça uma
obra maravilhosa nele e em outros presos nesse trabalho de recuperação
feitos pela Capelania Carcerária. Orem por mim, pela FTBP e pelos professores.
Reafirmo que só Deus vê o coração e não podemos ter plena certeza
se é algo totalmente sincero da parte dele ou de qualquer outra pessoa.
Mas estamos fazendo a nossa parte. Um abraço em Cristo, aquele a quem
amamos em verdade,
Pr. Jaziel Guerreiro Martins
Diretor da FTBP – Faculdade Teológica Batista do Paraná
Presidente da ABIBET – Associação Brasileira de
Instituições Batistas de Ensino Teológico
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OBITUÁRIO

Um veterano obreiro, a quem
aprove o Senhor recolher para si:
Pastor Ismael Gomes de Souza
(04/12/1925 – 24/01/2013)
batista fluminense. Entre os
Pr. Joaquim de Paula Rosa
Genro, casado com sua filha hospedados, citamos os seguintes obreiros e obreiras:
Jane Esther
Pr. Willian Buck Bagby e Ana
“O que vencer será vesti- Luther Bagby; Pr. Salomão
do de vestes brancas, e de Luiz Ginsburg e Emma Mormaneira nenhuma riscarei o ton Ginsburg; Pr. Alonzo Bee
seu nome do livro da vida...” Christie e Anna Christie; Arthur Beriah Deter e May Seryn(Apocalipse 3.5).
geour Deter; William Edwin
“E Deus limpará de seus Entzminger e Maggie Grace
olhos toda a lágrima, e não Griffith; Pr. John Leslie Riffey
haverá mais morte, nem e esposa, Esther A. Riffey; Pr.
pranto, nem clamor, nem Otís Pendleton Maddox e Effie
Roe Maddox, pelos brasileiros,
dor” (Apocalipse 21.4).
carinhosamente chamada de
p a s t o r I s m a e l Ephigênia. Ela acompanhava
Gomes de Sou- os hinos, num órgão muito
za, nasceu em 4 simples, doado pelo missiode dezembro de nário S. L. Ginsgurg. Também
1925, na Fazenda Campulo- podemos citar o nome do
sa, Município de Sumidouro, Evang. Pedro Sebastião BarboRJ, pertinho da Igreja Batista sa e muitos outros que eram,
de Barão de Aquino. Igreja muito amados pelos batistas
centenária do Estado do Rio fluminenses. Seus nomes estão
de Janeiro, com 108 anos de escritos, para sempre, no Livro
organização (1904-2012). Fi- da Vida.
Em 1947, contraiu matrimôlho caçula de José Faria de
Souza e Jocelina Gomes de nio com Dulce Nogueira MonSouza. Seus avós paternos: teiro, ambos, da Igreja Batista
José Angelo de Souza e Ana de Barão de Aquino. Deus deu
Silveira Faria de Souza (Ana ao casal 10 filhos, 15 netos, 9
Silveira Faria e dois tios-avós bisnetos e 1 trineta. Na Igreja
Joaquim Silveira Faria e José Batista de Barão de Aquino,
Silveira Faria, eram ingleses). exerceu quase todos os cargos.
Em 1950, sentindo o chamaDois tios pastores: Ubaldino
Faria de Souza e Sebastião do de Deus para o Ministério,
Faria de Souza, mais familia- foi para o Seminário Teológico
res, Joaquim Faria de Souza, Batista do Sul do Brasil. Nesse
evangelista da igreja, Orlando tempo, já era pai do segundo
Faria de Souza, regente do filho, com dois meses. Não
coro. As tias: Zélia, Clotildes tinha posses financeiras, mas
e Mercedes, todas atuantes no quando Deus chama, Ele sustrabalho de Deus. Em tenra tenta.
Em 14 de outubro de 1954,
idade perdeu seu pai (tinha
um ano e meio). Sua mãe, foi consagrado ao Ministério
viúva com 37 anos de idade, da Palavra, a pedido da Pricriou os oito filhos. O pastor meira Igreja Batista do Peão,
Ismael teve uma infância mui- RJ, e da Igreja Batista de Barão
to difícil. Com sete anos come- de Aquino, RJ, ambas com 108
çou a trabalhar para ajudar sua anos. Por mais de 25 anos foi
mãe. Teve uma adolescência regente do Coro da Igreja Bae juventude sofrida... Muito tista de Barão de Aquino, que
trabalho e, para estudar, era tanto ele amava.
O pastor Ismael, algumas
quase impossível.
A Fazenda Campulosa, onde vezes, foi ao Rio de Janeiro,
o pastor Ismael foi criado. Era com caminhão fretado, buso lugar preferido dos primeiros car “Alimentos Para a Paz”,
missionários norte-americanos vindos dos E.U.A. Era grande
que se hospedaram, por várias campanha do governo amerivezes, durante vários anos, cano ajudar as pessoas menos
dando todo suporte à recém favorecidas através das igrejas.
organizada Igreja Batista de A Igreja Batista de Barão de
Barão de Aquino e demais Aquino recebeu muitos doigrejas para a expansão da nativos para a membresia da
obra missionária no campo Igreja e todos os moradores

O

do entorno. Muitas pessoas foram beneficiados com
roupas, agasalhos, alimentos
não perecíveis, etc.... Tempos
inesquecíveis aqueles! Através
daquela campanha, muitas
pessoas foram alcançadas para
Jesus Cristo.
Na política, o pastor Ismael
atuou, em cinco mandatos,
como Vereador no Município
de Sumidouro. Durante os
mandatos, foi Presidente da
Câmara de Vereadores. Ele faz
parte da Galeria de Fotos dos
Presidentes daquela Câmara.
Há 50 anos passados, o vereador não tinha remuneração.
Apenas podia atender melhor
ao povo tão sofrido e necessitado com tratamento de saúde,
operações, várias internações,
inclusive no INCA, tratamento
dentários, remédios, etc. Cremos que muitos beneficiados
daqueles tempos, ainda se
lembram daqueles benefícios.
Pastor Ismael pastoreou as
seguintes igrejas batistas no
Estado do Rio de Janeiro: Barão de Aquino, Primeira Igreja
Batista do Peão, Sapucaia,
Soledade, Bom Jardim de Vista
Alegre, Central de Cachoeiras
de Macau, Ástreia, Campinas,
Centenário de Salinas, Ponte
da Júlia, Memorial e Jardim
Ouro Preto, em Nova Friburgo
(igrejas por ele organizadas).
Foi pastor auxiliar da Primeira
Igreja Batista de Niterói, RJ,
durante o ministério do pastor
Nilson do Amaral Fanini.
Promoveu a organização das
seguintes igrejas: Bom Jardim
de Vista Alegre (Sapucaia, RJ);
Soledade (Sumidouro, RJ);
Memorial de Nova Friburgo
(Nova Friburgo, RJ) e Jardim
Ouro Preto (Nova Friburgo,
RJ).
Durante seu Ministério na
Igreja Batista em Barão de
Aquino (32 anos), foi um desbravador, um servo incansável.
Muitas igrejas da Convenção
Batista Fluminense realizaram
retiros por ocasião do carnaval. Hospedou a Convenção
Batista Fluminense, RJ, onde
sempre atuou com alegria.
Por diversas vezes hospedou
a antiga Associação Batista
Paraibana, RJ, onde exerceu a
função de Presidente, Secretário, Relator de Comissões, etc.

Foi Presidente da Associação
Serra dos Órgãos, da Associação Batista Serrana, RJ. Presidente da Ordem dos Pastores
Batistas da Serra dos órgãos e
Associação Serrana e por algumas vezes, sempre atuando
com vigor e experiência.
Promoveu a consagração de
vários pastores ao ministério,
dentre eles do seu filho, pastor
Jônatas Assuero Monteiro de
Souza. Participou de centenas
de consagrações de pastores
no Estado do Rio de Janeiro
em outros estados. Encaminhou várias moças para o IBER
- Instituto Batista de Educação
Religiosa, dentre elas, sobrinhas, primas e suas filhas Jane
Esther, Jeanette Évile e Jaelce
Mara.
Em 22 março de 1976, às
20h30, com 50 anos de idade
estava pregando no púlpito
da Igreja Batista de Barão de
Aquino, no trecho bíblico
de Gênesis 3, falando sobre
o pecado, sua origem e suas
consequências, quando foi
vítima de um marginal. Levou
um tiro a queima-roupa, no
peito, a três centímetros do
coração. Várias foram as consequências desse atentado,
mas Deus preservou a vida
por mais 36 anos e 10 meses.
O projétil (bala) ficou alojado
em sua coluna por todos estes anos, pois não podia ser
retirada. Esta marca o pastor
Ismael levou consigo, levou no

seu corpo. Em Gálatas 5.17, o
Apóstolo Paulo diz: “Desde
agora ninguém me inquiete;
porque trago no meu corpo
as marcas do Senhor Jesus”.
As cicatrizes foram muitas, só
não houve cicatrizes na alma.
Por várias vezes passou pelo
vale da sombra da morte, até
chegar aos 87 anos, cansado,
doente e querendo viver mais.
Deus o levou, de uma maneira
calma, serena e feliz, tendo a
presença de sua esposa, Dulce
Monteiro de Souza e de sua
filha Jane Esther. No momento
final, sem nenhum movimento
corporal, seu rosto resplandeceu e partiu apoiado nas
expressões do Salmo 46.11:
“O Senhor dos Exércitos está
conosco. O Deus de Jacó é o
nosso refúgio”.
Seus filhos: Jabes Cleber,
José Abel, Jairo César, Judson Willian, Jônatas Assuero,
Jane Esther, Jeanette Évile,
Joelcio Allen (In Memorian),
Jaelce Mara e Samyra, guardarão da vida do pai-pastor, um
exemplo de fé, coragem, dinamismo, luta, perseverança,
prosseguir, ir em frente, sem
esmorecer. Fica a saudade de
sua esposa, diaconisa Dulce
Monteiro de Souza, dos filhos acima citados, dos netos,
bisnetos, e trineta, de noras,
genros e todos os demais da
constelação familiar e eclesiástica do operoso obreiro, pastor
Ismael Gomes de Souza.
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primeira vez que
ouvi alguém dizer
que a África era um
continente amaldiçoado foi pela boca de um
irmão, que já está na glória.
Como era uma pessoa dada
ao exotismo bíblico, que
sempre via o que nunca
alguém vira, e muito problemática, logo rejeitei a
ideia. Além de estapafúrdia,
a declaração vinha de uma
pessoa que eu, embora tivesse apenas 15 anos, sabia não
merecer crédito.
A “base bíblica” foi a maldição sobre Caim (Gên.
4.11). Vez por outra, pessoas
ignorantes da Bíblia e que a
usam de maneira atomizada,
sacando passagens do contexto, e ignorantes da obra
de Cristo, presas e apaixonadas às maldições veterotestamentárias, ressuscitam
a ideia esdrúxula. É impressionante o que a ignorância,
aliada à empáfia, faz! Para

alguns intérpretes (foi o caso
deste irmão que me deu sua
interpretação) o sinal posto
sobre Caim foi a cor negra.
Por isso, a África e os negros
eram amaldiçoados, e foram
deportados como escravos.
Já ouvi gente dizer que a terra de Node, onde Caim foi
habitar, era a África. Tolice
da grossa, pois a região nunca foi identificada. E o termo
hebraico, nod, tem a ideia
de andar sem rumo, e não
de deportação. A maldição
sobre Caim foi que ele, um
agricultor, homem de vínculos com a terra, seria nômade. E também a associação
dos cainitas (descendentes
de Caim) com os quenitas,
amaldiçoados com deportação escrava (Núm. 24.21-24)
é tremendamente incerta. É
uma violência exegética, o
que se chama de eisegese
(pôr ideia no texto).
Além de não se poder afirmar que Caim foi para a

África, tal ideia ignora que
o sinal (‘oth, algo externo),
foi para proteção e não para
maldição. Quem o encontrasse não deveria matá-lo
(Gên. 4.15). O termo reaparece em Gênesis 9.12: ‘oth
berith (“sinal da aliança”).
E em Gênesis 17.11: lê ‘oth
berith (“para sinal da aliança”). Nestes dois casos, a
palavra traduzida como “sinal” se associa com bênção.
Obviamente que é o mesmo
sentido com o episódio de
Caim. Foi um sinal benigno,
não maligno. O sinal posto foi lê Qain, literalmente
“para Caim”, e não “contra
Caim”. Foi algo para lhe
favorecer. A maldição sobre
Caim foi a de ser errante, e
o trato posterior de Yahweh
com ele foi de misericórdia,
e não de ódio eterno. A tradição judaica diz que o sinal
posto sobre Caim foi o nome
sagrado de YHWH, para que
todos soubessem que não

deviam tocá-lo. Yahweh foi
fiador de Caim. Isso se chama Graça e não maldição!
E há mais: as raças não
surgiram após o Éden, mas
após o dilúvio (Gên. 10). E
a dispersão da humanidade
pela face da terra se deu em
Gênesis 11 (especialmente
v. 9). Caim nada teria a ver
com a África, nem com a
Europa, nem mesmo com a
Oceania.
Há gente fissurada em maldições e no Antigo Testamento e suas pragas. Respeitosamente recordo-lhes o conteúdo do Sermão do Monte: “foi
dito” e “eu, porém, vos digo”
e sua admirável conclusão:
“Estas minhas palavras”. O
padrão é o ensino de Jesus,
o Novo Testamento. Lembrem-se da palavra do Pai,
na Transfiguração: “Este é o
meu Filho amado, em quem
me agrado; a ele ouvi” (Mat.
17.5). Nós não ouvimos a
Moisés e Elias (o Antigo Tes-

tamento), mas ao Filho amado (Heb. 1.1-2).
Uma regra elementar de
Hermenêutica ensina que o
Novo Testamento interpreta
o Antigo Testamento. Inclusive, segundo Paulo, o judeu
só entende completamente o
Antigo Testamento quando
aceita o Novo (II Cor. 3.1416). Seria bom parar de colocar o mundo e a igreja de
Jesus sob o jugo do Antigo
Testamento.
Fujamos de gente exótica
que vê na Bíblia o que intérpretes bem mais capacitados e de mais autoridade
espiritual nunca viram. Os
reinventores do evangelho
e da Teologia geralmente
nos envergonham e escandalizam.
E no que interessa: não há
nenhuma maldição especial
sobre a África e sobre os
negros. Racistas de plantão:
não deturpem a Bíblia nem
envergonhem os evangélicos!

Abnel Felix
Membro da PIB do Rio de
Janeiro

verso 14 do mesmo capítulo, Deus fala a Moisés que o
memorial da Páscoa deveria
ser celebrado perpetuamente
por todas as gerações, por
isso, os judeus do passado
e do presente comemoram
a data. Conforme a narrativa
bíblica, os elementos para a
celebração deveriam ser: pão

sem fermento, representando
o sustento de Deus ao povo
durante a peregrinação no
deserto, e, ervas amargas,
significando o sofrimento
dos judeus enquanto cativos
no Egito.
Interessante destacar que
não havia na comemoração
ovo de Páscoa, coelhinho

e outros elementos usados
hoje; não sabemos de onde
surgiu esta ideia não muito
feliz, pois adultera totalmente o sentido da Páscoa,
tornando-a uma festa comercial. A Páscoa tem relação
direta com a morte e ressurreição de Cristo, segundo
o relato do Evangelho de

Lucas, capítulos 22 a 24, a
morte e ressurreição de Jesus
ocorreu durante esta festa,
por isso, nós cristãos devemos nos valer da ocasião
para agradecer e exaltar a
Cristo por sua ressurreição
que nos assegurou a Salvação eterna.
Aleluia! Cristo ressuscitou!

P

ara os judeus, significa a libertação da
escravidão no Egito, que durou 430
anos, conforme capítulo 12
de Êxodo, versículo 40. No
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João Oliveira Ramos Neto
Historiador e pastor, redator
da revista Realização,
membro da SIB em Goiânia,
GO
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uem assistiu ao
filme Anjos e
Demônios, baseado no best-seller homônimo de Dan
Brown, terá mais facilidade
para compreender o atual
momento vivido pela Igreja
Católica. A semelhança entre o filme e a realidade está
concentrada na figura do
carmelengo. No filme, esse
importante e oficial cargo
é exercido pelo ambicioso
Patrick McKenna, vivido por
Ewan McGregor. Na realidade, está sendo exercido por
Tarcísio Bertone. Tanto o fictício McKenna, como o real
Bertone, causam problemas
por suas intrigas no inescrupuloso desejo de poder a
qualquer custo.
O cargo de carmelengo
é o mais importante depois
do papa, pois é também o
braço direito do pontífice
supremo. Bento XVI o nomeou em 22 de junho de
2006 sem imaginar que seria por ele traído. Além de
ignorar todas as ordens de
Bento XVI, como punição
para os clérigos envolvidos
em escândalos sexuais, o
carmelengo em questão não
pensava duas vezes antes de
tirar do seu caminho todos
aqueles que se tornassem
uma ameaça aos seus planos, como Tedeschi, que
informou ao papa sobre a

lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano e foi por isso
demitido pelo carmelengo.
Assim, fica clara a resposta
para a questão que levanta
os motivos da renúncia de
Bento XVI. Ele renunciou
depois de sucessivas tentativas fracassadas de obter
mais transparência na sede
da maior religião do mundo.
E, mais ainda, renunciou
para, com isso, frustrar os
traidores que, como Bertone,
estavam ávidos por poder a
qualquer custo. Bento XVI
não foi pressionado por ser
conservador, mas por ser
ético e querer transparência
e honestidade em sua Igreja.
Agora, os 118 cardeais votantes elegeram o próximo líder
mundial. O que esperar dele?
Com certeza a preocupação do conclave foi encontrar alguém com perfil para
enfrentar os atuais problemas
que a Igreja Católica experimenta. Um deles será, com
certeza, os jogos e intrigas
que levaram Bento XVI à
renúncia. Todos os cardeais
tiveram acesso aos Vatileaks,
dossiê com documentos que
informam desde escândalos
sexuais à malversação de fundos entre a cúria. Não há dúvidas que o Vaticano enfrenta
a maior crise de sua história.
Outros problemas graves
existiram durante aproximadamente dois mil anos
de exercício pontifício, no
entanto, não havia naqueles
outros tempos as facilidades
de informações que há hoje.
As más notícias, hoje em dia,
têm muito mais dificuldade

de serem abafadas e correm
o mundo com muito mais
rapidez.
O novo supremo pontífice
também terá que saber lidar
com temas como aborto, homossexuais, células-tronco,
ecumenismo, escândalos e
perca de fiéis, principalmente
na América Latina. Será que
Jorge Mario Berglorio está
preparado? Para o conclave, sim. Jesuíta, arcebispo
de Buenos Aires, enfrentou
a questão no país onde os
homossexuais já conseguiram aprovar legalmente a
união por meio do casamento. Quando do seu primeiro
pronunciamento como Papa,
na janela da basílica de São
Pedro, em Roma, manifestou
sua bênção para “todos os
homens de boa vontade”.
Isso remete ao Concílio Vaticano II e mostra que ele
está aberto ao ecumenismo.
Sim, o novo Papa Francisco, opositor de Bento XVI,
é um progressista. Ao adotar
o nome de Francisco, remete a São Francisco, que foi
um reformador da Igreja na
Idade Média (século XII).
Com isso, ele já mostra a que
veio. Vejo, inclusive, grande
possibilidade de um Concílio
Vaticano III. Quem sabe, à
semelhança do segundo, não
traga novas mudanças, como
o casamento de sacerdotes,
diminuindo escândalos sexuais?
Odilo Scherer era um candidato forte, afinal, representava o país mais católico do
mundo. Mas, há mais católicos na América espanhola

para autistas, numa igreja
batista em cidade Ademar,
na capital paulista. Assim
nasceu a AMA (Associação
de Pais e Amigos do Autista),
sendo hoje uma ONG forte
e reconhecida, bem como,
centenas de núcleos com o
mesmo nome, em pequenas
e grandes cidades brasileiras.
Na década de 80, a estatística dizia que, a cada 10.000
crianças, 4 eram autistas.
Hoje os cálculos variam, mas
estão na faixa de um autista
para cada 250 crianças. Fala-se até que temos 2.000.000
de autistas no Brasil. Pode
ser exagero, mas que houve
um grande acréscimo houve. Muita literatura tem sido
publicada sobre as causas
do transtorno, e, até mesmo

os melhores especialistas,
quando tentam explicar as
causas do transtorno, se complicam. À minha frente está
uma revista com um artigo
cujo titulo é “O desafio do
Autismo”. Um professor de
medicina afirma que se trata
de um transtorno de base
biológica, para mais adiante dizer que se trata de um
conjunto de causas, e que
tal conjunto ainda não foi
esclarecido. Na realidade,
cientistas, pais, profissionais
especializados, estão um tanto perdidos na definição das
causas. Sabemos sobre níveis
do autismo, características
que se repetem no autista, e,
principalmente que, as respostas ao tratamento são as
mais dispares possíveis.

que no Brasil. Então, o argentino era mais forte que o brasileiro. O candidato brasileiro
era forte, mas era conservador. O candidato argentino é
o progressista que o momento
pede. Mas, foi uma surpresa. Ninguém imaginaria que
elegeriam o argentino. Ninguém lembrava que ele era o
segundo quando elegeram o
alemão em 2005. A possibilidade de um novo papa italiano era muito grande pois os
cardeais italianos, sozinhos,
somavam 28 votos. A maioria
esperava um italiano. E então,
veio um argentino, mas filho
de italianos.
E o que a sucessão papal
muda para nós, protestantes?
Creio que muitas surpresas
virão. Por ser progressista
e pelo primeiro discurso, o
novo Papa demonstra estar
aberto para um diálogo maior
com os cristãos que não são
católicos. Uma aproximação
ecumênica será proposta,
mas não encontrará muita
abertura do outro lado, principalmente entre os batistas,
cuja ala conservadora (e, portanto, contrária a qualquer
aproximação e ecumenismo com a Igreja Católica) é
maior. Por outro lado, espera-se que o novo Papa reveja
alguns posicionamentos da
Igreja que diminuirá a perda
de fiéis, principalmente na
América Latina. Elegeram
um Papa para um continente onde ela perde espaço a
passos largos. Isso significa
que católicos que se convertem ao protestantismo por
constatar incompatibilidade
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da doutrina católica com a
Bíblia ou com as exigências
do mundo moderno, com as
novas mudanças que se aproximam, poderão deixar de
fazê-lo. Assim, o crescimento dos evangélicos, acompanhado da expectativa de
aparecerem como maioria no
próximo censo, pode não se
concretizar. Se o novo Papa
conseguir reformar a Igreja
Católica, os evangélicos terão
poucos pontos para criticar.
Assim, agora é aguardar.
Quem está imerso em Roma
com certeza vive momentos
como os do filme citado no
início deste. Até nos efeitos
especiais a realidade está
parecida com a ficção, pois
no dia do anúncio da renúncia, um raio caiu na sede do
Vaticano. Seria a ira divina
sendo manifesta por causa
dos pecados ali contidos e
escondidos? Se o raio que
caiu na Santa Sé no dia que
Ratzinger renunciou tinha
endereço, com certeza o
objetivo era o carmelengo
Bertone. De fato, o romance
policial da realidade tem
ares de conspiração com
direito até a complô para assassinato do Papa, como lhe
informou e alertou o cardeal
Darío Hoyos. Quem sabe
num futuro próximo, depois
do sucesso de Lincoln, Steven Spielberg nos brinde
com um ótimo filme sobre
esse intrigante momento em
que, em mais de dezesseis
séculos de sucessão papal,
pela primeira vez um jesuíta
e, ainda por cima, um latino,
foi eleito Papa.

Autismo, batistas saem na frente

Pastor Manoel de Jesus The
Colaborador de OJB

N

a década de 80,
os batistas, em
termos de tratamento de crianças com o Transtorno do
Espectro Autistas, saíram na
frente. Como um de nossos
pastores (agora há vários),
teve seu filho diagnosticado
com autismo, conhecendo
alguns pais de autistas, que
se reuniam semanalmente,
visando encontrar uma solução, colocaram uma pequenina nota num jornal,
convidando outros pais a
comparecerem. O pastor foi
o único que atendeu o apelo.
Dois meses depois, começava um núcleo de tratamento

O autismo leve, quase
sempre mencionado como
Asper, diminutivo do nome
de um médico alemão que
assim o classificou, tem
possibilitado a alguns deles
cursarem até o nível superior. Em virtude dessa variedade de níveis, começou
um movimento visando sua
inclusão social. São matriculados em classes de crianças tidas como normais, aí
sofre a classe, o professor,
e o autista. Para começar, o
autista reage a mudanças de
ambiente. Alguns entram em
pânico, quando incluídos
numa multidão.
A Faculdade Teológica
Batista de São Paulo começa
em agosto próximo um curso
endereçado para profissio-

nais da área da Educação,
visando preparar profissionais, tais como psicólogos,
terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos, para tratarem dos pacientes de modo
individual. O profissional
poderá acompanhar o autista a partir do seu ambiente,
avançando paulatinamente
em direção à sua inclusão.
Como se trata de profissionais muito envolvidos com
o estudo do autismo, temos
esperança de, mais uma vez,
sairmos na frente. Temos
certeza, que não demorará
muito, a sociedade brasileira reconhecerá que, mais
uma vez, em determinado
segmento da sociedade, os
batistas saíram, outra vez,
na frente.

