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Vem aí o Dia de Ação Social

5 de Maio é a data em que os batistas comemoram
seu Dia de Ação Social. Ministério de essencial importância para a igreja, a ação social vem ocupando
um espaço cada vez maior no conjunto das atividades

desenvolvidas por ela dentro e fora dos templos. Para
auxiliar na mobilização de todos os membros, o Dpto
de Ação Social da CBB publica nesta edição o material
para a programação do dia especial. Páginas 12 e 13.

As reformas do papa Francisco

A razão da diferença

A agenda de reformas que aguarda o recém
eleito papa Francisco é ampla e desafiadora.
Caso se disponha a realizar as mudanças exigidas pelos que criticam o imobilismo da Igreja
Católica, o pontífice terá que enfrentar fortes
resistências, especialmente em relação a temas
polêmicos como o celibato clerical e o controle
da natalidade, entre vários outros. Sobre o assunto, leia artigo do colaborador Roberto Torres
Hollanda nas página 15.

A crise do catolicismo no mundo, especialmente na América Latina, deve-se em grande parte à
ignorância que a população católica manifesta
quanto ao conhecimento da revelação bíblica.
Para dar ao mundo a razão de sua esperança, o
povo de Deus precisa manejar bem a Palavra do
Senhor, o que significa que o estudo sistemático e
continuado das Escrituras não pode ser visto como
opcional, mas como obrigatório. Leia Editorial na
página 2.
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U

ma das causas da
decadência do catolicismo no mundo – com destaque para a América Latina, o
que explica em parte a escolha do atual papa - é a pouca
ou nenhuma ênfase dada por
seus líderes ao estudo sistemático da Bíblia por parte dos
fiéis. Como acertadamente
acentuou Rubem Alves, ao
contrário da prioridade atribuída pelos protestantes à doutrina correta – daí a fragmentação denominacional que
os caracteriza - os católicos
partem da ideia da autoridade
correta. Se, de um lado, este
fator ajuda na preservação da
unidade política da Igreja, de
outro contribui para reduzir o
conhecimento doutrinário do
povo praticamente a zero,
tendo em vista que o bom
católico torna-se aquele que
meramente submete-se aos
decretos pontifícios, em detrimento daquele que se vê
motivado a conhecer e dar a
A César o que é de César

• Nesta última semana
alguns pastores e líderes
que se destacam no meio
batista do estado onde estou
pastoreando deram publicidade em suas páginas do
facebook a uma frase como
sendo de autoria do novo
papa. Eis a frase: “Você pode
ter sido batizado na igreja,
criado na igreja, servido na
igreja. Pode ser que tenha
se casado na igreja, morrido
na igreja, ter sido velado na
igreja e ainda assim acordar
no inferno caso esteja meramente na igreja e não em
Cristo”!
Na verdade, esta frase é
de autoria do pastor norte
americano Mark Driscoll. Ela
está sendo apenas repetida
pelo papa e ganhando publicidade nas páginas de muitos
pessoas, inclusive pastores e
líderes batistas facebookeiros, que ainda acrescentam:
“Este é o cara”!

conhecer, como um dado da
experiência pessoal, a razão
de sua fé e de sua esperança.
Longe de representar um
motivo de alegria para aqueles, como os batistas, que
historicamente valorizam – ao
menos no discurso - a prática
do estudo bíblico, essas constatação precisa servir como
um alerta no sentido da autocrítica e da eventual correção
de rumos. Somos melhores
nesse quesito, mas não tanto
como gostamos de imaginar.
Não é novidade para ninguém
a fraqueza crônica da escola
bíblica em expressiva parte
das igrejas. Talvez na maioria
delas, para ser realista. Em
muitas, o despreparo dos professores, com raríssimas exceções, é gritante. As condições
objetivas para uma boa aula
nem sempre estão presentes,
a começar pelo espaço físico
inadequado e pela ausência
de recursos técnicos.
Infelizmente, não são muitos os ministérios dentro dos

quais o estudo bíblico seja
visto como uma condição sem
a qual o crescimento na graça
e no conhecimento de Deus
se torna impossível, mesmo
porque esse crescimento não
é considerado necessário. E
aí retorna-se à situação dos
católicos, com a agravante
de uma comparação injusta e
despropositada. A cultura do
culto-show hoje dominante
nos arraiais neoevangélicos
mantém muita gente na ilusão
de que basta louvar a Deus
com entusiasmo e colher as
bênçãos decorrentes da fidelidade nos dízimos e ofertas
para que as coisas estejam
bem. Os próprios pastores
desse rebanho de adeptos do
oba-oba religioso demonstram um conhecimento precário das Escrituras, por mais
que se autointitulem bispos,
apóstolos e patriarcas. Não
basta usar títulos pomposos,
aparecer todo dia na televisão e ser milionário para ser
um conhecedor da Bíblia e
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Fica uma pergunta: a quem
se referem como sendo “o
cara”: ao papa ou a Cristo?
Sabemos que Cristo é o único fundamento da igreja (2
Co 3.11), o qual já está posto
e que ninguém pode colocar
outro. Sabemos também da

liberdade de pensamento
e de expressão que caracteriza os batistas, mas daí
a ser livre para oferecer
publicidade e dar voz a uma
frase plagiada por um líder
que encontra no momento
notoriedade internacional e

As mensagens enviadas devem ser concisas e identificadas (nome completo, endereço e telefone). OJB se reserva o direito de publicar trechos.

As colaborações para a seção de Cartas dos Leitores podem ser
encaminhadas por e-mail (editor@batistas.com), fax (0.21.21575557) ou correio (Caixa Postal 39836130 - Rio de Janeiro - RJ).

saber transmitir seu legítimo
conteúdo.
No emaranhado de projetos de igrejas que o pós-modernismo produziu, as
coisas cada vez mais se tornam imprecisas e indefinidas, mostrando que Zygmunt
Baumann estava certo quando
chamou a sociedade atual de
sociedade líquida. O binômio dinheiro e poder deixa a
impressão de responder por
tudo, inclusive pela descomunal defasagem existente entre
a arrogância dos que julgam
deter o monopólio da verdade
revelada e a ignorância que
revelam na compreensão da
verdadeira revelação de Deus
em Jesus Cristo.
Num cenário destes, conhecer o que a Bíblia tem a dizer
a esse tempo de confusão
é o mínimo que se espera
do povo de Deus. Subestimar e desprezar essa voz é
um erro que costuma custar
muito caro – e não só ao
catolicismo(MN).
imaginar ser este um meio
para a evangelização, é no
mínimo atribuir crédito ao
novo papa e confundir a fé
das pessoas que desejem ter
um encontro genuíno com
Cristo.
Se Cristo é “o cara” da frase,
ele encontra concorrentes
muito mais prestigiados no
coração das pessoas adeptas
da fé que o papa professa,
como Maria e o próprio papa.
Se o papa é “o cara”, então
os referidos pastores e líderes
que lhe dão publicidade e
prestígio precisam repensar
a quem estão servindo e também examinar a autenticidade
do que estão publicando, pois
penso que não podemos correr o risco de ganhar crédito
com o papa e perder crédito
com Cristo!
Pr. José de Arimateia
B. de Almeida
Igreja Batista do Centenário
em Figueirópolis,To
jarialmeida@hotmail.com
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bilhete de sorocaba
Julio Oliveira Sanches

S

eria espécime? Prefiro
a classificação biológica de espécie. É a
que melhor define o
ser batista, isto é, alguém que
integre uma igreja batista,
mediante genuína conversão
a Jesus Cristo. Defensor ferrenho da liberdade, do pensamento, do ser enquanto ser.
Único, indivisível, que não
se deixa levar por atitude de
terceiros, o batista está entre
aqueles seres impossíveis
de qualquer rotulação ou
definição.
O individuo é o dono absoluto do seu nariz, dos seus
pensamentos, das suas ações,
do seu discurso, até mesmo
da sua capacidade artística
de manter equilíbrio sobre
tênue muro de uma discussão. Como ninguém discute
a essência, crê o batista em
seu foro íntimo que todos
pensam o seu pensamento.
Origem de conflitos homéricos, em sua liberdade de
se expressar dá ao sujeito o
direito de emitir juízos, às
vezes temerários, sobre os
outros. Tais juízos geram
mal estar, pois tendem a interpretar e codificar o impossível: a intimidade alheia. A
liberdade de expressão e de
pensamento não qualifica o
individuo a julgar a intimidade do outro. Mas o batista crê
que a liberdade lhe assegura
esta capacidade.
Não há lugar melhor para
se estudar a espécie batista do que uma assembleia
convencional. As portas se
abrem. Os pensamentos e
discursos se escancaram, e
você conclui que jamais explicará um batista verdadeiro.
Algumas pinceladas sobre
alguns acontecimentos na última Assembleia ajudam-nos
a entender o que é ser batista.
Impossível entender uma
Assembleia sem passar por
suas organizações. Independentes em seu agir, é lá que
estão os genes do ser batista.
Quer entender o não cumprimento de horários préestabelecidos? Vá à reunião dos
músicos. Os acordes iniciais
não cumprem o tempo das
notas. Não há hora para começar e muito menos para
terminar. Respeito aos ouvin-

tes não existe. Quer entender a união indissolúvel que
existe entre os pastores? Vá à
reunião da Ordem. Começar
atrasado e terminar após o
horário significa que somos
batistas. Atraso dá status ao
batista.
Em Niterói, tentei propor
o nome de uma pastora para
integrar a diretoria. Como
não sabia os nomes das inscritas, procurei o guardião
da Ordem na ocasião. Levei
uma bronca que até hoje dói.
Não ocorreu respeito à idade, ao tempo de ministério,
muito menos à tão decantada liberdade de expressão
da vontade. Como bom e
inexorável batista que sou,
não desisti. Batista verdadeiro apanha, mas não desiste
de ser batista. Em Aracaju,
fui o autor da proposta que
elegeu uma pastora como
secretária. A maioria votou
na indicação. Como batista,
exerci o direito de indicar um
nome para integrar a direção
da Ordem. Colegas amigos
foram agressivos comigo.
Alguns me viraram as costas.
Um jovem pastor que muito
admiro disse-me rancoroso:
“Não o considero mais. A
nossa amizade acabou!”.

Fiquei triste, pois para
mim, na Denominação desde
1956, ser batista é conviver
em amor com as divergências. Julgou-me como favorável à consagração feminina
ao pastorado. Como a consagração feminina é assunto
exclusivo da igreja local e na
igreja local ninguém interfere. Como o concilio que examina é formado por pastores
membros da Ordem, com o
acréscimo de que todos os
argumentos até hoje ouvidos
e lidos, pró e contra, não me
convenceram, aguardo uma
decisão bíblica e teológica
para decidir se sou ou não
favorável. Discursos emotivos não me convencem. Os
pastores batistas não conseguiram entender a minha
liberdade batista.
Chegamos à Assembleia.
Entendê-la, só escrevendo
um livro em idioma alemão.
Todos os mensageiros são
presidenciáveis em potencial. Há os que arregimentam
seu eleitorado cativo. Coisa de batista que só batista
entende. É a liberdade em
nome da democracia.
Alguém notou que paletó
e gravata integravam o uniforme dos presidenciáveis

no dia da eleição. Apesar
do calor, nada de notável.
Um dos eleitos não verificou
quantos paletós e gravatas
estavam no auditório e se
ofendeu. Trocou farpas ferinas numa das muitas redes
de comunicação que criticam a Denominação. Amizade ferida, porque alguém
não contou e não verificou
que outros estavam de paletó e gravata, inclusive não
candidatos. Coisa de batista
que só batista entende. Destruir uma amizade por causa
de um paletó?
Outro questionou o impedimento estatutário do seu
candidato. No passado o estatuto permitia. Esqueceu que
regimento e estatuto, para ser
batista, são instrumentos de
ações políticas, em alguns
casos. Não pode faltar na
convocação a célebre frase
“reforma de estatuto e regimento.” Sem isto não há assembleia. O que valia ontem
não vale hoje, mas voltará a
valer amanhã. É o que faz o
Congresso Nacional com a
Constituição, embora seus
membros não sejam batistas.
Caso o bom senso bíblico
fosse praticado não haveria
necessidade de estatuto e

regimento. Mas batista sem
estatuto, não é batista. Que o
digam as igrejas que recebem
novos pastores. Na primeira
ordem do dia tem que constar “reforma do estatuto”. Em
São Paulo propus que durante dois anos a Assembleia
não discutisse estatuto. A
proposta passou, mas a presidência em seu autoritarismo
não cumpriu. Batista também
é autoritário.
Para concluir, a celeuma
gerada pelo candidato que
desejava ser presidente. Desligou-se da instituição que
dirigia. Mas o desligamento
não atendia o estatuto. Uma
carta-renúncia foi providenciada e o relator da comissão
de apoio parlamentar, meu
amigo, deu parecer favorável
à candidatura. Apus o meu
voto com restrição ao parecer favorável. Afinal somos
batistas, discordamos, continuamos amigos e irmãos
em Cristo. Amamos a nossa
Denominação. Trabalhamos
para o seu sucesso. Convivemos com a incapacidade
de compreender a espécie
batista, mas não deixamos
de ser BATISTA e por Cristo
damos a vida.
www.pastorjuliosanches.org
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

Jabes Nogueira Filho
Pastor PIB Aracaju

J

á pensando sobre os últimos bagos da jaca do
Espírito, para esta reflexão
o apóstolo nos apresenta
o tema da mansidão. O bago
da mansidão é daqueles que
implicam em similaridade
com Jesus, ou seja, ele se desenvolve em mim na medida
em que consigo reproduzir as
características essenciais dele.
Creio que são bastante conhecidas as palavras do Mestre
quando diz ser manso e humilde de coração (leia toda a
declaração em Mt 11.28-30).
Dizendo de outra forma:
compreendo que frutificar no
Espírito é ser impregnado com
as marcas indeléveis de Cristo
(gosto desta palavra: indelével = aquilo que não pode
ser deletado). Ora, se Jesus
em seu poder e autoridade
se submeteu com mansidão
e humildade ao seu destino
por Deus traçado (compare
Jo 6.38 com Lc 22.42), então
igualmente eu também, para
que minha vida se torne útil,
válida e saborosa, como um
suave bago de jaca, tenho que
ter e manter um coração humilde e manso de submissão
e obediência àquilo que Deus

Maceias Nunes
Membro do Conselho
Editorial de OJB

P

ode-se fazer todo tipo
de crítica à Igreja Católica em face dos escândalos nos quais a
instituição se tornou pródiga
– e o que sai no jornal é apenas a ponta visível do iceberg
- , exceto a de que nos momentos decisivos seus líderes
não saibam agir a partir de
uma pragmática visão estratégica de natureza geopolítica.
Começa com João Paulo II,
cuja elevação ao pontificado tinha em perspectiva seu
empenho pessoal, depois
comprovado na prática, no
sentido de trabalhar para enfraquecer e eventualmente
destruir o poder soviético no
Leste Europeu.
Prossegue com a renúncia
de Bento XVI, provavelmente com maior impacto renovador do que a escolha de
um pontífice teoricamente
progressista poderia causar.
Não é todo dia que um Papa

tem reservado para minha
história.
Distendendo ainda mais
este conceito, deixe-me enfatizar que mansidão, como
bago da jaca do Espírito em
minha vida, não é uma atitude simples e passiva de fuga
ou resignação, é antes um
posicionamento sincero e
corajoso de reconhecimento
da vontade soberana de Deus,
tendo a certeza de que ela é
boa, agradável e perfeita para
mim (Rm 12.2). E, já que jaca
é fruta nossa, me permitam
duas expressões bem sertanejas: ser manso não é ser abestado, mas é ser ladino para
encarnar a vontade de Deus.
Refletindo ainda sobre mansidão nas páginas da Bíblia,
quero destacar uma ordem
e duas promessas. Desfrute
comigo deste bago. No pequeno livro de Sofonias há
uma ordem direta: “Busquem
a mansidão” (Sf 2.3). Entre
as diversas instruções sagradas – lembre-se: é ordem e
não conselho –, está a de
que todo aquele que espera
pelo grande dia do Senhor
deve necessariamente buscar
tornar-se manso.
As duas promessas eu encontro no livro dos Salmos.
A primeira é repetida por

Jesus no Sermão do Monte:
“Os mansos herdarão a terra”
(Sl 37.11 e Mt 5.5). Quando
em minha vida está presente
o bago da mansidão – o que
implica em me tornar submisso à vontade de Deus como
Cristo é –, então posso tomar
para mim todas as promessas
eternas de paz e herança.
A segunda promessa amplia
a primeira: “Os mansos comerão e se fartarão” ( Sl 22.26).
A mansidão como fruto do
Espírito em minha vida é promessa de saciedade. Para melhor entender o que Davi quis
dizer neste poema, deixe-me
convidá-lo a sentar debaixo
da sombra de uma grande
jaqueira depois do almoço e,
enquanto a tarde vai caindo
lenta e gostosamente (como
é lindo o entardecer assim!),
vá pegando bago por bago na
própria fruta e comendo até
que, já farto, apanhe mais um
bago e suspire mansamente:
“Estou satisfeito”!
Assim é a mansidão na vida
dos que são regidos pelo Espírito. Eles se sentem fartos,
saciados, satisfeitos por desfrutar da vontade de Deus em
suas vidas.
Apenas desejo que o próprio Senhor nos farte com os
bagos de sua mansidão.

renuncia, ainda mais quando
sua influência pessoal não
parece que vá cessar pelo
simples fato de ele já não ser
o líder máximo no aspecto
formal. E culmina com a escolha de um Cardeal latino-americano, contra todas as
expectativas dos vaticanistas
e dos observadores externos.
Um “Papa do fim do mundo”, nas palavras do próprio
escolhido, era o que menos
se esperava, apesar do aparente favoritismo do Cardeal
Scherer. Os atributos de
simplicidade e despojamento pessoais de Jorge Mario
Bergoglio contribuem para
dar maior dimensão à surpresa geral.
A partir do momento em
que a sangria dos arraiais
católicos passou a abarrotar as igrejas evangélicas da
América Latina, era de se prever a opção por um papa da
região. Era simples questão
de tempo. Como conta com
a maior população católica
do mundo, o Brasil sempre
esteve em foco, a propósito.

Não levou agora porque tudo
indica que com Dom Odilo
Scherer as perspectivas de
mudanças estruturais no Vaticano seriam precárias – e
sabe-se que a Igreja Católica
precisa desesperadamente de
mudanças. Por mais, diga-se
de passagem, que historicamente essas mudanças
acabem representando mais
do mesmo, ou seja, a igreja
muda para continuar cada
vez mais parecida com um
organismo fossilizado, refratário a qualquer sopro de
vida(A propósito, veja artigo
de Roberto Torres Hollanda
na página 15 desta edição).
Ao menos no estilo pessoal,
Francisco demonstra ter
vindo para quebrar com o
anacrônico sistema de poder
dentro do qual o papa se
torna pouco mais do que
um prisioneiro de formalidades vazias. Espera-se que ele
leve mais longe essa santa
inconoclastia em relação à
liturgia do cargo, em nome
dos ideais de simplicidade e
pureza de Francisco de Assis.

A Bíblia como
escudo

S

almos 18.30 - “O
caminho de Deus é
perfeito; a palavra do
SENHOR é provada; é
um escudo para todos os que
nele confiam”.
O rei Davi escreveu o Salmo 18 após grandes livramentos dos ataques de seus
inimigos. Ele desabafa: “O
caminho de Deus é perfeito;
a palavra do Senhor é provada; é um escudo para todos
os que nele confiam” (Salmo
18.30).
Aquele que já vivenciou
ataques e agressões naturalmente valoriza o que quer
que lhe tenha dado proteção. Viver neste mundo
implica em estar sempre cercado por atentados. Por mais
que procuremos blindagens,
realmente nunca ninguém
poderá dizer que se tornou
absolutamente imune às
agressões ao redor. Os ataques são microscópicos, vindos dos vírus e outros micro
organismos. E os ataques
podem atingir as proporções

de uma seca cruel ou de
uma enchente sem controle.
Os perigos vêm das coisas e
das pessoas.
O apóstolo Paulo, ao doutrinar sobre o alerta de Jesus,
concernente às tribulações
no mundo, enfatiza a essência de nossas batalhas. Ele
afirma que não temos que
lutar contra carne e sangue,
mas contra “os principados
e as forças espirituais” do
maligno. E é contra estes
poderes que nós precisamos
da Bíblia. Precisamos da Bíblia porque ela está centrada
em Cristo. “Cristo é tudo
em todos”, diz Paulo. Sem
o escudo da Bíblia revelada
em Cristo nós nos tornamos
alvos fáceis, sem nenhuma
possibilidade de vitória. Nosso escudo completo, nosso
escudo constante – eis o que
Cristo é. Porque a Palavra é
Cristo. É com esta Palavra,
escondida em nosso coração,
que não pecamos contra o
Senhor, nosso poderoso escudo.

A visão estratégica dos
cardeais não se limita a esses
pontos. Embora os fanáticos
bolivarianos da Venezuela
tenham atribuído a “São”
Hugo Chávez(que agora está
sendo comparado a Cristo
em seu país) a escolha de
Bergoglio, numa prova de
que perderam qualquer vestígio de sensatez, o fato é
que a igreja tradicional se
incomoda e muito com as
tendências ditatoriais dos
vários regimes esquerdistas
que se espalham pela América Latina. Comunismo e catolicismo só se dão bem na
cartilha dos teóricos da Teologia da Libertação. A alta
hierarquia da Igreja não quer
saber dessa união, de resto
um concubinato que não
liberta em termos materiais
e aprisiona em termos espirituais. Jesus jamais pregou
libertação política – embora
a libertação espiritual que
opera tenha desdobramentos
políticos, como em todas as
demais áreas da vida - e, se
como diz Francisco , sem ele

a igreja não existiria, segue-se
que a igreja também não pode
caminhar nessa direção.
E há, também, a questão
dos escândalos sexuais. No
mundo inteiro a Igreja Católica tem sido desmoralizada
pelos casos que não param
de ser denunciados. Já perdeu muita credibilidade e
muito dinheiro com isso. É
na América Latina, porém,
que ocorreu o mais escabroso desses casos, com a
revelação da conduta dupla
de Marcial Maciel, o poderoso fundador e chefe dos
Legionários de Cristo, do
México. Para se ter uma pálida ideia da situação, o nome
de Maciel simplesmente não
mais pode ser pronunciado
em referência a qualquer das
instituições ou realizações
dos Legionários de Cristo.
Francisco veio também para
restaurar a fé dos católicos
que vem sofrendo com este
tipo de problema.
A questão é se terá tempo
e forças para mexer onde – e
com quem – seja necessário.
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Isaias Andrade Lins Filho.
Pastor da IB dos Mares,
advogado, professor de
Direito Constitucional
e membro da Comissão
Jurídica da CBB

R

esolvi trazer este
tema, embora inusitado, mas muito
em voga ultimamente, quando o mundo inteiro
voltou seus olhares para a
eleição do novo Papa. Após
aparecer aquela famosa fumaça branca, ouviu-se a
proclamação de uma frase
que iniciou com a palavra
em latim, “habemus”, para
anunciar que já havia sido
eleito mais outro pontífice.
Todavia, a palavra “habemus” usada por mim neste
texto é para anunciar que
existem nada menos do que
sete pastoras batistas inscritas legalmente e consagradas
legalmente, nos termos estatutários e regimentais da Ordem dos Pastores Batistas do
Brasil – OPBB. Ainda mais,
dentre essas pastoras queridas, uma delas foi também
eleita como membro integrante da nova diretoria, em
Assembleia Geral da OPBB,
realizada em Aracaju, por
ocasião do Congresso dos
Pastores Batistas, em dias que
antecederam a Assembleia
Geral da Convenção Batista
Brasileira. Alguém tem dúvida disso? Estou salientando
alguma novidade?
Ao participar da reunião do
Conselho Geral da CBB, na
condição de Conselheiro e

um dos integrantes da Comissão Jurídica da CBB, tomei
conhecimento de que em
janeiro de 2014, quando da
realização do Congresso dos
Pastores na Cidade de João
Pessoa-PB, este assunto será
trazido à baila, para a OPBB
decidir se vai querer ter ou
não “mulheres pastoras” em
seus quadros.
Ora, senhores pastores,
não há mais o que decidir,
vez que já está decidido,
desde quando a OPBB deliberou e autorizou e, em
consequência, inscreveu,
filiou e credenciou as queridas sete pastoras, legitimando-as como membros
efetivos da OPBB. Com isso,
assegurou-lhes direitos que
lhes são irrenunciáveis, são
direitos individuais, não são
direitos dos nobres pastores,
mas direitos das queridas
colegas pastoras, legalmente
membros de nossa Ordem
de Pastores, atendendo a
todas exigências estatutárias
e regimentais, existindo a
propósitos princípios constitucionais que haverão de ser
respeitados.
Como se vê no Ordenamento Jurídico Brasileiro,
artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, a dignidade
da pessoa humana é um princípio fundamental, inerente
a todo ser humano, sem distinção de origem, raça, sexo,
cor e credo. O nobre jurista
Nelson Rosenvald, no seu
livro “Dignidade Humana e
Boa-Fé no Código Civil”, diz
claramente: “O ser humano é

digno de respeito pela eminência de ser livre...”(p.3).
O que demonstra que este
princípio está interligado a
duas garantias fundamentais
previstas na Constituição
Federal(artigo 5º., caput), o
da liberdade e igualdade.
Do mesmo modo, dispõe
a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, em seu
artigo I, in verbis: “Todos
os homens nascem livres e
iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e
consciência e devem agir em
relação uns aos outros com
espírito de fraternidade”. Assim, pois, devemos sentir e
pensar que todo ser humano
nasce livre, e sendo a dignidade pressuposto fundamental da liberdade e igualdade,
constata-se que não existe
pessoa sem dignidade. A dignidade é um atributo natural
que advém da essência de
cada ser humano.
O ensino da ilustre doutrinadora de Direito, Giselda
Hironaka, no seu livro “Responsabilidade Pressuposta”, apud Nelson Rosenvald,
“Dignidade Humana e Boa-Fé no Código Civil”, nos
remete ao belo pensamento
de Bernard Edelman sobre a
dignidade como essência da
humanidade: “Se a liberdade é a essência dos direitos
do homem, a dignidade é a
essência da humanidade. Ela
se apresenta como a reunião
simbólica de todos os homens naquilo que eles têm
de comum, isto é, sua qualidade de ser humano.”

Dessa forma, torna-se imperioso ressaltar que nenhuma
pessoa pode renunciar à dignidade, posto que a condição
de sua existência é a vida.
Sendo a vida também uma
garantia fundamental resguardada pela Constituição Federal, artigo 5º., caput e pela
Declaração Universal dos
Direitos Humanos, artigo III.
Por fim, deixo para a reflexão de todos os queridos
leitores, principalmente os
membros da OPBB, a qual
tenho também a honra de
pertencer, que a presença,
aceitação e integração das
distintas pastoras batistas nos
quadros desta OPBB é irreversível, pois a nós não nos
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é dado o direito de querer
agora, ou amanhã, ou, em
janeiro de 2014, deliberar se
a OPBB vai ter ou não, vai
querer ou não, pastoras nos
seus quadros. Este direito é
próprio das que já foram inscritas, aceitas e credenciadas
legalmente. Quanto àquelas
que que ainda não se inscreveram, basta que requeiram,
pois se foram consagradas
formalmente nos termos exigidos pela OPBB, não há como
negar-lhes o acesso, vez que
os pastores não irão ferir mais
um princípio constitucional
que não citei neste pequeno
artigo, que é o princípio da
isonomia, isto é , da igualdade
de todos diante da lei.

Centenário de Dona Loyde,
irmã do nosso pioneiro.
Depto de Comunicação da
SIB de Campos - RJ

C

om muita alegria
e simplicidade,
parentes e amigos
íntimos se encontraram no último dia 9, para
louvor e engrandecimento a
Deus pela vida da irmã Loyde Barreto da Silva, que estava completando 100 anos.
Entre os presentes, Pastor
Eber Silva (2ª Igreja Batista
de Campos), de quem a irmã
é ovelha, e o Pastor Joelcio
Rodrigues Barreto, de quem
é tia. Na ocasião, eles ministraram uma palavra de
gratidão ao Senhor.

Nascida em 9de março de
1913, na localidade de Ernesto Machado, em São Fidelis,
RJ, numa família de 6 filhos,
foi criada com muito amor
nos caminhos do Senhor,
pelos pais Ignácio Francisco
Barreto e Francisca Barreto
da Silva.
A irmã Loyde vivenciou a
fundação da 2ª Igreja Batista
de Campos, ao lado do seu
irmão João Barreto da Silva,
o nosso PIONEIRO. Também
serviu a Deus, e à sociedade
campista, por 36 anos, na
secretaria do Colégio Batista
Fluminense.
Apesar de não ter tido seus
filhos biológicos, irmã Loyde,

desde sempre, foi uma grande mãe para seus sobrinhos
e para os filhos destes. Várias
gerações desfrutam de sua
bondade, carinho e exemplo.
E, hoje, muitos estão servindo ao Reino de Deus, não
só na nossa cidade, como
no Brasil e no mundo. Entre
eles, temos o pastor Joélcio
Rodrigues Barreto (Pastor da
3ª Igreja Batista de Campos)
e o Pastor João Marcos Barreto Soares (Diretor Geral da
Junta de Missões Mundiais).
Com muita alegria somos
gratos a Deus, e a esta amada
família, que vive, ama e ensina JESUS. A Deus, toda honra
e glória, para sempre. Amém! Dona Loyde, na companhia dos pastores Éber Silva(dir) e Joélcio Barreto
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Pr. Hudson Galdino da Silva macia (só sei relatar como se
faz, mas não tenho nenhuma
2ª Igreja Batista em Cabo
prática).
Frio
Na minha cabeça, pasá faz alguns anos que saram vários pensamentos
um fato me marcou e “em relâmpago”. Pensei
se tornou inesquecível. em fubá, açúcar e leite e
Irene estava grávida de como preparar um mingau
nossa primogênita, a Ales- e alternativas. Decidi, com
sandra. Estávamos na Con- toda força e entusiasmo,
venção Batista Fluminense, descer à rua e ver a possibina cidade de Campos. Após lidade de comprar a papa,
a reunião da noite, quando o que seria para mim um
já estávamos no hotel para feito único e extraordinário!
o descanso, a esposa sente Quando coloquei os pés na
o tradicional desejo de grá- calçada, senti cheiro de mivida. “Não vou conseguir lho! Pensei: “Será que estou
dormir se não comer uma com ‘desejo psicológico’
papa”. Isso era por volta das de gravidez”? Dei alguns
23h. Dei um sorriso. Por passos - e o que vejo na esdentro estava espantado, quina? Uma “carrocinha” e
mas muito entusiasmado. um homem vendendo milho
Minha mulher estava com cozido. Meu coração bateu
desejo de gravidez. A ques- forte. Senti-me um vitorioso!
Aproximei-me e, para mitão não era o desejo em
nha
surpresa, além de milho
si, mas o objeto do desejo:
cozido
o homem vendia tamcomer uma papa.
bém
pamonha.
Para quem
A papa é um preparado de
não
conhece,
a
pamonha
milho. O milho apresenta
seria
um
“parente”
da papa.
grande capacidade de adapUm
pouco
mais
consistente
tação a diversos climas, sendo plantado em praticamente que a papa, mas o cheiro
todas as regiões do mundo, e o sabor muito próximos.
nos hemisférios norte e sul,
ao nível do mar e em regiões montanhosas, em climas
úmidos e regiões secas. É
rico em carboidratos, sendo
assim um alimento energético. Também é fonte de óleo
e fibras e fornece pequenas
quantidades de vitaminas B1,
B2 e E.
No Brasil, o mesmo milho
plantado para colheita de
grão seco é colhido ainda
verde para consumo. Além
do milho verde comum, existem variedades denominadas
milho-doce, que têm sabor
mais adocicado, devido ao
maior teor de açúcares. A
papa é feito do milho ralado,
batido, do qual, depois de
espremido, se utiliza o caldo.
A pamonha é feita de milho
ralado e com as misturas devidas. Essa massa é colocada
em tubos feitos com a própria
casca do milho atadas nas
extremidades. As pamonhas
são submetidas a cozimento
até que sua massa alcance
uma consistência firme e

J

reflexão

Perguntei: papa ou pamonha? Ele só tinha pamonha.
Não hesitei. Pedi logo cinco
pamonhas! Sei lá! Vai que o
desejo se repete. E se precisar
comer cinco pamonhas até
chegar ao sabor integral da
papa? Já havia ouvido a frase
“é melhor prevenir do que
remediar”.
Retornei ao hotel e muito
empolgado disse: “Pamonha!” “Pamonha”, repetiu Irene. Levei um susto. Não sabia se ela repetia a palavra da
guloseima ou se me chamava
de “pamonha” pelo fato de
eu não trazer a papa. Foram
apenas segundos, porque seu
entusiasmo de receber a pamonha foi tão grande, saboreando-o com tanta alegria,
que ao terminar a primeira
das cinco ela já estava quase
dormindo. E eu todo feliz
em ter podido saciar aquele
desejo de gravidez quando a
pamonha substituiu a papa.
Eis as lições.
1. Na vida nem tudo o que
parece é. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que
se apresenta como se fosse

é. Tem pamonha por aí passando por papa. O que não
é pode passar como sendo.
A pamonha fez o papel da
papa. A pamonha parecia
papa. A pamonha tinha cheiro de papa. Na vida precisamos ter cuidado e observarmos, porque nem tudo que
parece é. Tem pamonha se
passando por papa.
2.Na vida é possível que
alguma coisa seja substituída por outra quando não se
encontra a que se deseja ou
precisa. Necessidades e desejos todos temos, em todos
os aspectos da vida e também
na vida espiritual. Mas é possível que na busca por algo
que não possa satisfazer a
necessidade se encontre um
parecido e, assim, sentir-se
satisfeito. Tem pamonha por
aí se passando por papa.
3. Na vida há possibilidade
de se receber uma designação sem merecer ou sem
ser de fato. No meu caso da
história a pamonha passou a
ser papa. Nas suas glândulas
salivares passava como se
papa fosse, mas era pamo-

nha. Lembro que a esposa,
sabendo que era pamonha,
chegou a balbuciar “que
papa”! Na vida é preciso ter
cuidado para que não venhamos a usurpar um nome que
não temos. Uma designação
que não merecemos e não
nos pertence.
Presume-se que a criança
pequena associa o som “pa”
à presença do pai, em contraste com o “ma” (macio...)
de sua mãe. Se a mãe está
associada ao alimento que
vem no mamilo (o leite),
também o pai é visto como
quem traz alimento (“papá”
é comida, e em Portugal é
o modo como se fala “papai”). Um alimento talvez
mais sólido. Os etimólogos
lembram que a raiz “pá”
do sânscrito (uma língua da
Índia), vinculada às ações de
“alimentar”, “dar comida” e
“proteger”, encontra-se na
origem dessa história. Tem
pamonha por isso recebendo
o nome de papa, mas que na
verdade não é. Tem pamonha por aí se passando por
papa. Cuidado!
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12 horas de oração
em favor da causa indígena
Pr. Valdir Soares
Genepi - Gerência Nacional
para Evangelização dos
Povos Indígenas de Missões
Nacionais

E

m 19 de Abril é comemorado o Dia do
Índio em nosso Brasil.
É importante levarmos
as nossas igrejas, seminários,
faculdades teológicas e as
famílias evangélicas a se envolverem em oração por esta
causa.
Os índios no Brasil somam
hoje 816 mil, conforme o
Censo de 2010. Houve um
crescimento na população
indígena no Brasil. Vários
avanços surgiram no meio
das etnias indígenas. Há indígenas com formação acadêmica nas áreas de advocacia, enfermagem, educação,
linguística e muitos outros
cursos. Mas esta estatística
ainda é pequena em função
de mais de 500 anos de história no Brasil.
O aumento da migração
da população indígena para
os grandes centros é hoje
um dos grandes problemas
sociais que têm abalado a
vida de muitos membros

dessas nações. Com muitos
deles não tendo formação
acadêmica e qualificações
para o mercado de trabalho,
a discriminação é certa. Alimentos, moradia e emprego
têm sido buscados nos órgãos
governamentais e não governamentais para o suprimento
das suas necessidades, gerando assim um indesejável
paternalismo. O alcoolismo
e o ingresso no mundo das
drogas são uma realidade no
meio deles.
Este quadro está diante de
muitas igrejas em diversos
centros urbanos. Como ajudar este povo? Como corres-

ponder às suas necessidades
sem cair no citado paternalismo? Creio que devemos
pregar um evangelho integral
a este povo, proporcionando
assim uma mensagem confessional e com sustentabilidade
para as etnias indígenas em
nossa Pátria.
Como alcançar a nova geração indígena em pleno século XXI? Como evangelizar
as nossas crianças indígenas?
Não é uma tarefa fácil, pois
requer no mínimo o conhecimento da cultura e língua
daquele povo, para elaboração dos materiais adequados.
Com isso, temos que investir

mais e mais em obreiros treinados e capacitados transculturalmente para cumprir esta
missão.
Outra razão pela qual devemos orar pelos povos indígenas em nosso Brasil é
no despertamento de novos
vocacionados para trabalho
indígena nos campos da
educação, saúde e tradução
da Palavra de Deus na língua
de cada povo. Não basta
apenas traduzir a Palavra
de Deus, por relevante e
desafiadora que seja este trabalho. Temos que alfabetizar
e ampliar o investimento na
educação para que o povo

indígena abra os seus olhos
e conheça o horizonte da
educação, além da leitura
da Palavra de Deus em sua
própria língua.
Devemos também orar
para que cheguemos às 121
tribos indígenas ainda não
alcançadas com a mensagem
da Palavra de Deus. Muitas
destas estão localizadas nas
regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. Creio que a
igreja do Senhor é a resposta
a estes povos e às suas necessidades circunstanciais.
Devemos também orar pelos nossos missionários que
estão nas cinco regiões do
Brasil, pregando a mensagem
do Senhor. Eles necessitam
saber que há muitas igrejas
que estão sustentando as
cordas para que “desçam” e
preguem a Palavra. Oremos
também para que as igrejas
possam investir financeiramente nos atuais e nos futuros projetos indígenas.
Devemos orar para que
os futuros missionários indígenas e não indígenas se
coloquem à disposição do
Senhor e digam: “Senhor,
eis-me aqui, envia-me a
mim”.
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O plano cooperativo batista:
uma obra de solidariedade cristã

Pr Francisco Bonato Pereira
Servo de Cristo e da IB do
Cordeiro - PE

“Mas recebereis poder ao
descer sobre vós o Espírito
Santos e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e
Samaria e até aos confins da
terra.” (Atos 1.8).
“Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus,
edifício de Deus somos nós”
(1 Cor 3.9).

O

uvimos falar do
Plano Cooperativo em nossas
igrejas e nas assembleias das convenções.
As igrejas destinam parte do
orçamento para esta finalidade, mas muitos de seus
membros não entendem o
que é este plano cooperativo,
nem sua finalidade. É nossa
obrigação como obreiros
e irmãos mais experientes
orientar e ensinar.
O principio de cooperação
está inserido em todo o trabalho coletivo executado pelo
povo de Deus chamado batista. Igrejas individualmente
independentes e autônomas,
nos unimos para executar
coletivamente as tarefas que
não podemos fazer sozinhos.
Este princípio – cooperativo
- reúne as igrejas locais em

associações, chamadas convenções, afim de somar recursos humanos, financeiros
e espirituais, para executar
tarefas como a organização
de escolas teológicas (seminários e faculdades batistas),
preparar obreiros para as
igrejas e campos missionários, organizações missionárias para enviar e sustentar
obreiros em municípios e
estados onde não há batistas
(Junta de Missões Nacionais)
ou para países estrangeiros
(Junta de Missões Mundiais).
Ou, ainda, para preparar e
publicar literatura que observe o nosso posicionamento
doutrinário, inclusive bíblias
(no passado a Juerp e a Imprensa Bíblica Brasileira, hoje
a Editora Convicção).
O Plano Cooperativo é a
expressão da mordomia de
cada cristão batista, com a
finalidade de cumprir o Ide
de Jesus, a missão de pregar
o evangelho além da nossa
Jerusalém (o Recife), o nosso
Estado de Pernambuco (nossa
Judeia), no Brasil e até aos
confins da terra. Os recursos na igreja local podem
ser suficientes para pregar
na nossa cidade, em outras
das proximidades e até em
estados próximos, mas não
temos recursos humanos nem
financeiros para ir ou enviar
pessoas a estados mais dis-

tantes ou para o exterior.
Não os temos para manter
escola de formação de obreiros para a nossa igreja e para
outras, não temos recursos
para elaborar nossas revistas
da Escola Bíblica Dominical
e outras organizações.
Nessa lacuna entra a cooperação denominacional, a
organização de associações
de igrejas (convenções) e o
Plano Cooperativo (contribuição financeira de cada
igreja batista), para executar
as tarefas maiores: (a) Preparar anualmente (apenas
nos Seminários da CBB e da
UFMBB) cerca de 180 obreiros e obreiras. (b) Sustentar
mais de dois mil missionários
estaduais (mantidos pelas
convenções de cada estado),
seiscentos missionários da
Junta de Missões Nacionais
e mais de setecentos missionários em Missões Mundiais
(no exterior), em sessenta e
cinco países.
O filósofo francês Edgard
Morin, em entrevista a O Estado de São Paulo ( 28/6/97), ao
abordar aspectos da realidade
moderna e do progresso científico, afirmou: ‘Nesse mundo
hiper especializado pela ciência, estamos carentes de um
senso de responsabilidade de
solidariedade’. (...) ‘É preciso
voltar a reunir o conhecimento, reencontrar o senso de

responsabilidade, com ressurreição da ética em oposição
ao egocentrismo (...)’.
Aplicando este conceito à
realidade batista brasileira,
temos a solidariedade (cooperação) das igrejas atrelada
à responsabilidade que permitirá reconhecer que vivemos na mesma comunidade
religiosa e fraternal, que nos
dá instrumentos para trabalhar juntos, de forma solidária como igrejas e como
denominação. Quando falamos de Plano Cooperativo,
na denominação batista,
estamos falando dessa comunidade, como povo de
Deus, que tem em comum
a busca da realização da
missão coletiva. Vem daí a
necessidade de um senso de
responsabilidade traduzido
em solidariedade atrelada à
ética da responsabilidade,
capaz de contribuir para
cumprir a vocação que está
em nosso ser como povo
salvo por Jesus Cristo.
Antes de concluir, um
pouco de história, para melhor entender como surgiu
esse plano de cooperação.
Criada a Convenção Batista
Brasileira (1907) e as convenções estaduais, as igrejas
levantavam ofertas periodicamente para o sustento
da obra comum, gerando
esforços grandes em deter-

minadas épocas. Na década
de sessenta, dois missionários – Joseph Underwood e
David Mein – idealizaram
um plano de cooperação
financeira para as igrejas
batistas, no qual cada igreja enviaria mensalmente à
Convenção Estadual parcela do seu orçamento, e a
Convenção Estadual usaria
o recurso na obra comum,
antes enviando parte à Convenção Batista Brasileira.
Dentro de poucos anos, o
Plano Cooperativo era realidade em todos os estados, gerando uma receita contínua
para a obra de cooperação.
O Plano Cooperativo é mais
que um plano financeiro, é o
fio do tecido da solidariedade
da comunidade batista, para
possibilitar a construção da
obra, da missão que nos foi
cometida, como oportunidade de desenvolver a ação
cooperativa na construção da
obra comum.
O Plano Cooperativo possibilitou que a comunidade
batista mantenha a individualidade de cada igreja, enriquecida pela solidariedade,
a qual, por sua vez, introduz a interdependência, é a
responsabilidade que Deus
quis ensinar: Porque de Deus
somos cooperadores, lavoura
de Deus, edifício de Deus
somos nós. (1 Cor 3:9).
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Com.Vocação JMM Jovem,
o trabalho continua

Eliana Moura – Redação de
Missões Mundiais

O

Com.Vocação
JMM Jovem continua sendo inspirado por Deus a
continuar na trilha da missão.
Dia a dia, gente de todo o
Brasil e de outras partes do
mundo conhece um pouco
mais do trabalho que a Junta
de Missões Mundiais tem
nesta área de VOCAÇÃO.
Nos últimos dois anos, o
Com.Vocação é canal para
servir, confirmar conceitos
e viver o amor comunitário
de Cristo. É preciso acreditar
que este amor não pode ser
vivido sozinho, e que dar
espaço para a existência do
outro em nossa vida é o sentido de servir.
Nesses quatro primeiros
meses do ano, o Com.Vocação JMM Jovem já viveu
muitas experiências por meio
dessa ideia. Várias delas
aconteceram nos Expressos e
nos Experiences. Saiba mais:
Expresso: momentos com
quem não está de fora do que
Deus está fazendo no mundo
Leves e curtos, os Expressos
são momentos de troca de
ideias e de interação entre
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a equipe Com.Vocação e
os participantes, que inclui
desde os universitários até os
mais “experientes”.
Entre as experiências mais
marcantes, fica a lembrança
do Expresso em Niterói/RJ.
Foram quase 70 jovens que
compartilharam suas vidas
ali naquela tarde, falando de
experiências marcantes, do
que gostam de fazer, sobre
o que estão estudando ou
em que estão trabalhando.
“Uma tarde e uma noite de
muitos conhecimentos trocados, aprendizados adquiridos
e reflexões profundas. Para
mim, o principal aprendizado foi o de que todos somos servos e devemos servir
demonstrando o amor de
Cristo, amparando as pessoas
nas suas múltiplas necessidades, falando de Jesus com
a nossa vida”, diz a jovem
Raquel Moura Ribeiro, da
PIB Niterói.

Experience
Testemunhos curtos de
duas ou três pessoas que decidiram aceitar o chamado de
Deus, exercendo sua vocação. Depois, pequenos grupos são formados, e qualquer
um pode fazer perguntas.

Expresso na PIB Niterói, RJ

O Com . Voc a ç ã o é um
canal de voluntariado que
tem ajudado muita gente
a descobrir maneiras de se
conectar com o que Deus
está fazendo no mundo,

com seu lugar no projeto
de Deus, participando dele
com seus dons, talentos e
habilidades. Um caminho
para se encontrar com a
missão e encontrar, tam-

bém, as necessidades que
estão à sua volta.
Se você quiser um Expresso
ou Experience na sua igreja,
envie um e-mail para jmmjovem@jmm.org.br.
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Vem aí o Dia d
O Dia Batista de Ação Social-2013 é comemorado no 1º domingo de maio e focaliza
o tema anual da CBB: “Valorizando a nova geração.” A equipe do Departamento de
Ação Social, juntamente com alguns colaboradores, pensou em quatro aspectos para
se valorizar a nova geração: DIGNIDADE, RESPEITO, ALEGRIA e SEGURANÇA.
Com isso em mente, preparamos esboços de sermões, estudos bíblicos, estudo de caso, material
para uso com as crianças, sugestões de atividades e um cartaz para imprimir e usar nos
eventos. Encontram-se disponíveis no site: www.batistas.com/acaosocial.Existe um conjunto
de quatro materiais para vocês escolherem utilizar no mês de maio ou durante o ano.

Atividades para o
Dia Batista de Ação Social
Luciene Fraga
Departamento de Ação Social da CBB

C

omo o primeiro domingo de maio é
o Dia Batista de Ação Social, seguem
sugestões de atividades que podem ser
utilizadas nesse dia, ou em algum outro
momento durante o mês de maio ou ano, com o
objetivo de estimular ainda mais a valorização da
nova geração - através da alegria, dignidade, segurança e respeito.
1. DINÂMICA DE GRUPO
Reúna o grupo e dê para cada pessoa um papel
com uma palavra escrita, indicando a ação a
ser realizada.
RESPEITO: Dê um abraço
SEGURANÇA: Aperte a mão
ALEGRIA: Faça cosquinha
DIGNIDADE: Trocar de lugar
Conte a história abaixo e, conforme você
for falando as palavras destacadas, dê
uma ênfase. A pessoa que tiver a palavra irá expressar com o amigo da
direita.
HISTÓRIA
Era uma vez uma menina chamada ALEGRIA. ALEGRIA
corria por todos os lados
do quintal de sua casa.
Tinha um amigo que
gostava muito de brincar com ela, cujo nome
era RESPEITO. Sempre
que podia, ele elogiava
ALEGRIA e saíam juntos pelo
quintal pulando e dançando. A mãe de ALEGRIA se chamava DIGNIDADE e sempre deu
tudo de bom para sua filha. DIGNIDADE não
tinha medo que ALEGRIA brincasse com o
RESPEITO e sabia que em todo tempo sua filha
poderia brincar com SEGURANÇA na sua casa
Após a dinâmica, trabalhe com as pessoas o
conceito de cada palavra destacada e procure
motivá-las a dizerem se já passaram por momentos que reflitam uma realidade diferente.
Adaptado de uma ideia no: http://tialenise.
blogspot.com.br/2010/02/dinamica-em-grupo.
html
2. DINÂMICA DE GRUPO:
COMPARTILHANDO
Coloque dentro de uma caixa as seguintes
palavras:

dignidade / segurança / respeito /alegria /
tristeza / desrespeito / insegurança / falta de
dignidade.
Reúna o grupo em roda e passe a caixa de
mão em mão. Estimule cada um a trazer
exemplos da palavra que foi tirada. Pergunte
aos participantes se eles lembram de alguns
personagens bíblicos que passaram por
situações semelhantes. Se não, traga estes
exemplos:
– DIGNIDADE – Mulher samaritana – João 4.
1-41

– SEGURANÇA – Ló, quando os anjos entraram
em sua casa – Gênesis 19. 1-29
– RESPEITO – O respeito de Débora - Juízes 4
– ALEGRIA – A canção de Miriam – Êxodo 15.
19-21
– TRISTEZA – Ana antes de ter Samuel – 1
Samuel 1.1-16
– DESRESPEITO – Herodes desprezando Jesus
– Lucas 23. 7-11
– INSEGURANÇA – Matança das crianças –
Mateus 2. 16-18
– FALTA DE DIGNIDADE –Tamar e Amnom
- 2 Samuel 13. 1-22
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de Ação Social
Ordem de Culto – Dia de Ação Social
INCONFORMADOS COM ESTE
MUNDO, UMA NOVA GERAÇÃO...
Processional
Prelúdio // “Usa, Senhor” (433 HCC) Instrumental
Boas Vindas e Motivo do Culto
Oração de Adoração
Avisos
Canto // “Antífona” (1 CC)
... SE LEVANTA PARA VIVER O
VERDADEIRO AMOR!
“(...) amarás o Senhor teu Deus de todo o
teu coração, e de toda a tua alma, e de todo
o teu pensamento. Este é o primeiro e grande
mandamento. E o segundo, semelhante a este,
é: amarás o teu próximo como a ti mesmo”.
(Mateus 22.37 e 38)
Leitura Bíblica alternada // Tiago 2.14-18
DIRIGENTE: Meus irmãos, que aproveita se
alguém disser que tem fé, e não tiver as obras?
Porventura a fé pode salvá-lo?
MULHERES: E, se o irmão ou a irmã estiverem
nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano,
HOMENS: E algum de vós lhes disser: Ide em
paz, aquentai-vos, e fartai-vos; e não lhes derdes
as coisas necessárias para o corpo, que proveito
virá daí?
TODOS: Assim também a fé, se não tiver as
obras, é morta em si mesma.
DIRIGENTE: Mas dirá alguém: Tu tens a fé,
e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as

tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas
minhas obras.
Canto // “Que estou fazendo se sou cristão?”
(552 HCC)
... SE COMPADECE E NÃO SE CALA
DIANTE DAS NECESSIDADES
SOCIAIS DO NOSSO PAÍS.
“Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição.
Abre a tua boca; julga retamente; e faze justiça
aos pobres e aos necessitados”. (Provérbios
31.8-9)
Flash da Ação Social 1
Canto // “Dá-me tua visão, Senhor” (546 HCC).
... ESCUTA O CHAMADO DO MESTRE, SE
PROSTRA E DIZ: “EIS-ME AQUI, SENHOR!”.
“Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o
faz, comete pecado.” (Tiago 4.17)
Dedicação de bens e vidas // “Tua voz escuto
a convocar-me” (478 HCC )
Oração de Gratidão
Participação Especial // Poesia “Mensagem de
Amor”, de Alice Carolina B. Cirino2
Participação Musical // “Corpo de Cristo” 3,
Solo Feminino.
Mensagem
Benção Apostólica e Oração Final
Poslúdio cantado // “Carvalhos de Justiça”4
Recessional

1 O coordenador do Ministério de Ação Social
providenciará um material (matérias de jornais,
reportagens de telejornais, notícias da internet),
a ser projetado no Datashow – pode ser em formato de vídeo ou Power Point – com os atuais
acontecimentos do Brasil, onde os direitos dos
cidadãos foram feridos e pessoas foram privadas
do acesso aos serviços básicos que devem ser
promovidos pelo Estado, ou seja, informações
com as quais infelizmente convivemos todos
os dias.
Para elaboração e confecção do material, peça
ajuda ao Ministério de Comunicação / Mídias /
Audiovisual de sua igreja.
2 CIRINO, Alice Carolina Barbosa e GREENWOOD, Mark Edward. Ministério Social
Cristão: base bíblica, mobilização da igreja e
ações práticas. Rio de Janeiro:Convicção, 2012.
A poesia segue em anexo. Pode ser declamada
por uma só pessoa ou apresentada em forma de
jogral.
3 Grupo Diante do Trono, CD Príncipe da Paz,
composição de Ana Paula Valadão Bessa. Ouça
em: http://www.youtube.com/watch?v=FDk-0UazPQg, acessado em 30/01/2013.
4 Clamor pelas necessidades do nosso povo,
pela efetivação das políticas públicas e por aqueles que as operacionalizam (políticos e gestores).
Elaborado por Vladia Matos Rodrigues
Gerência Executiva de Missões - JMN

Igreja - um lugar seguro
e digno para as crianças
Márcia Ferreira
Educadora Social Cristã em
Pernambuco

A

nalisando a ação
da igreja em relação a assegurar
a dignidade da
criança, lembro-me de Genesis 21. 14-20, onde Sara,
querendo organizar sua
vida e a promessa de Deus
para sua familia, esquece de
uma criança que ela mesma
pensou em adotar como se
fosse o filho da promessa
(Gn 16.2). Enviou-o para o
deserto e Abraão, preocupado com a situação, entregou
para Agar água e comida.
Uma atitude imediata para
resolver um problema de
uma criança. Infelizmente,

nos dias atuais se repete
este caso em nossa casa,
igreja e sociedade. Achamos que dar um pouco do
que temos é suficente para
garantir a dignidade de um
ser humano. Porém, nosso
Deus, rico em misericórdia,
vê as crianças. O versículo
20 narra que o menino cresceu protegido por Deus. É
maravilhoso ver assegurada
pelo Senhor toda a dignidade deste menino.
O artigo 18 do Estatuto da
Criança e do Adolescente
regulamenta, especificamente, o disposto no artigo
227 da Constituição Federal, ao afirmar ser dever de
todos velar pela dignidade
das crianças, pondo-as a salvo de quaisquer tratamentos

desumanos, violentos, aterrorizantes ou constrangedores.
Em uma de nossas viagens
de barco no Estado de Rondônia, pela Convenção Batista Rondoniense, pudemos
ver a transformação acarretada pelo evangelho na vida
de uma família, que morava
em uma “tapera” (uma casinha rústica) feita de barro
batido. Eram cinco crianças
dormindo em um só vão,
junto com mais três adultos,
sem comida, roupas, saúde
e educação. Elas viviam apenas da pesca, isso quando
havia peixe. Nossa pequena
equipe não recuou diante do
desafio. Ficamos ancorados
e estudando estratégias para
ajudá-los.

Fizemos cultos nos lares e houve aceitação do
evangelho. Vimos o poder
trasformador de Jesus Cristo!
Em vinte dias derrubamos
a casa e, os vizinhos mobilizados, construimos uma
casa de madeira bem forte.
Trouxemos uma equipe médica e um projeto de educação que contribuiram para
assegurar a dignidade das
cinco crianças e das demais
desta comunidade.
Saindo do interior, podemos ver o contexto da
urbanização. Uma criança
morando em uma área de
risco, com drogas, prostituição, habitando uma casa
de papelão misturado com
barro e agora sendo assistida
por um irmão não brasileiro,

que apadrinhou esta criança,
ajudando-a na construção
da sua casa. Mais uma vez
vimos o poder do evangelho
transformador em ação, pois
somente Jesus pode mover
pessoas para garantir a dignidade de outra.
Amados irmãos, nossas
igrejas precisam ser agentes
transformadores em nossa
comunidade. Caso as portas das nossas igrejas se
fechem, nossa comunidade
sentirá falta? Podemos agir
como Abraão, ficando preocupados com a situação e
achando que água e comida
irá resolver, ou podemos
agir como filhos de Deus,
garantindo a proteção e a
dignidade desta crianca enquanto ela está crescendo.
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Pr Reinaldo Amorim
PIB em Vacaria - RS

A

comunicação é hoje
um meio altamente
utilizado por vários
segmentos da sociedade. Através das várias
formas de comunicação existentes em nossos dias alguém
passa uma ideia, vende um
produto, noticia sobre alguma coisa que aconteceu no
Brasil ou no mundo, diverte
pessoas, ilude a muitos, ou
seja, a comunicação é a forma
que temos de falar e sermos
ouvidos por uma massa de
outras pessoas que estão do
outro lado do meio utilizado.
São os aparelhos e os serviços de comunicação os mais
vendidos em nosso país. O
que muitas pessoas de nossa
sociedade querem hoje é estar informadas e atualizadas.
Há uma fome pelo saber e
pelo comunicar e uma necessidade de conhecer, mas
também de falar, opinar, sugerir, criticar e emitir ideias.
Para existir comunicação
basta termos três elementos simples e fundamentais:
emissor, mensagem e receptor. O emissor é aquele que
fala, é a pessoa que quer

T

em sido preocupante
tomar conhecimento
do enfraquecimento
do ensino em muitas
regiões e igrejas. Se considerarmos a importância do
papel educacional da igreja
teremos de inserir com urgência este tema em nossa
agenda de prioridades e preocupações.
Torna-se necessário refletirmos sobre os riscos que
estamos correndo quando
não priorizamos o processo
educacional como parte das
prioridades e atividades de
uma igreja, até mesmo no
cumprimento da missão que
Deus tem para ela.
Se pensarmos que a prioridade está em apenas conquistar “almas” para a salvação, preparando-as para a
eternidade, estaremos deixando de cumprir de forma

ponto de vista

Resolva comunicar

dizer algo, vender, informar,
noticiar algum fato. A mensagem é o conteúdo daquilo
que quer ser dito, é a opinião
expressa em palavras, gestos, escrita ou imagens. O
receptor é o destinatário da
mensagem, são as pessoas
que recebem o conteúdo da
mensagem passada através
de algum meio que esteja
disponível. Dessa maneira,
quando há esses três elementos temos uma comunicação,
mesmo que haja ou não uma
possibilidade de resposta.
Sendo assim, todos têm o
poder de comunicar, pois
somos emissores e receptores
e temos mensagens variadas
a comunicar e receber.
Por estar inserida no mundo, a igreja também tem uma
mensagem especial para comunicar, o amor de Cristo
que liberta e salva.
Em Atos 1. 8, Jesus diz a
seus discípulos que eles receberiam poder ao descer
sobre eles o Espírito Santo
para serem testemunhas tanto
em Jerusalém, como Judeia,
Samaria e os confins da terra. Essas palavras de Cristo
podem ser entendidas como
sendo sua autorização dada
aos discípulos para darem

testemunho dele a todas as
pessoas, ou seja, temos hoje a
permissão e o dever de comunicar sua mensagem de amor,
restauração e salvação a todas
as pessoas que estão ao nosso
alcance. Essas palavras de
Jesus transformam todos os
seus discípulos em emissores
dele com uma mensagem
poderosa baseada na vontade de Deus para o homem.
Por isso, resolva comunicar a
mensagem de Jesus!
Nos dias atuais muitas pessoas estão perdendo sua vida,
gastando tempo em festas
que nada acrescentam, vivendo de maneira libertina
pensando estar aproveitando
a vida, outros estão se matando com as drogas lícitas
e ilícitas, muitos outros tem
seus passos totalmente dominados pelo Diabo, alguns
outros estão abandonados,
ou seja, hoje temos inúmeras pessoas que precisam
da mensagem de Jesus para
serem recuperadas. Elas são
os receptores que precisam
ouvir sobre Cristo e você é
o emissor ideal para levar a
mensagem de Jesus a elas.
Precisamos agir de maneira
urgente, sair das quatro paredes e comunicar o evangelho

de Jesus lá fora, pois é lá fora
que se vive, é no mundo que
nossa fé é testada, é lá que
se vê na realidade quem é
discípulo verdadeiro de Jesus
e quem não é. Discussões
internas não vão salvar pessoas, encontros de pequenos
grupos organizados apenas
para crentes não salvam, vida
cristã particular sem o compromisso com a comunicação do evangelho também
não promove salvação de
pessoas.
Só a igreja de Jesus pode
mudar o mundo e restaurar
de verdade as vidas perdidas.
Essa igreja viva que muda a
realidade de muitas pessoas é
você, pois são os discípulos
de Jesus que têm o poder
para encaminhar as pessoas
até aquele que salva, são os
discípulos que têm todas as
capacitações dadas pelo Espírito Santo para comunicar
a mensagem de Jesus e obter
resultados a 100 por 1. O
poder está em você e ele se
chama Espírito Santo.
Dessa maneira, comunique, fale, acredite, chame,
convide, interceda, dê folhetos evangelísticos, não desanime com o não de alguém,
continue, faça, espalhe a

mensagem de Jesus. Se você
não fizer isso, alguma outra
religião ou seita fará e a pessoa irá se perder em alguma
filosofia louca, ou sistema de
vida que não leva realmente
ao paraíso.
Perceba que Jesus colocou
sobre suas costas a responsabilidade de comunicar para
salvar, quando disse que nós
somos o sal da terra e a luz
do mundo(Mt 5.13-14). Ele
está dizendo que você é a
pessoa capaz de fazer a diferença na vida das pessoas,
pois isso é o que o sal faz no
alimento e a luz no ambiente
onde está.
Faça, portanto, a diferença
onde você anda, na sua casa,
no trabalho, na escola, na faculdade, com as pessoas que
você fala, com os amigos que
estão ao seu redor, com os
parentes que fazem parte de
sua família, com os vizinhos
por mais chatos que sejam.
Você precisa fazer a diferença
e ser a diferença em todos
esses ambientes e aspectos
da vida. Você é sal e luz do
mundo, não esconda ou abafe
o potencial evangelístico que
em você está, não tenha medo
de falar de Jesus, comunique
em nome de Jesus!

completa nosso papel como
igreja. Veja que se separarmos o conteúdo histórico e
escatológico do Novo Testamento o que fica praticamente focaliza a vida a ser
vivida aqui no cotidiano.
Estamos perdendo muito
em reter a salvação apenas
no território jurídico – Jesus
morreu por nossos pecados – e escatológico – ele
veio para nos garantir um
futuro com Deus. Estamos
deixando de apresentar toda
a verdade e plano de Deus
(At 20.27).
Esta visão apenas salvacionista resulta em fraqueza
espiritual, experiencial, doutrinária, para a vida daqueles
que são salvos. Parece-me
até que entendemos que
a salvação é um fim em si
mesma. Bíblica e teologicamente não há como susten-

tar isto. O Novo Testamento
nos ensina que a salvação
é um meio para corrigir o
nosso estado pecaminoso e
nos levar, então, de volta ao
plano original de Deus que
nos criou para sua convivência, para que vivamos em
equilíbrio conosco mesmos,
com o próximo e com nosso
ambiente.
Esta vida de relacionamento com Deus e com estes
outros níveis, dentro dos valores divinos, nos levaria, na
criação e Éden, a viver para a
glória de Deus, para a alegria
dele, que resultaria também
em nossa razão de viver, em
nossa alegria em viver sob
os princípios de Deus. Com
a queda, Deus poderia ter
nos destruído, mas pela suas
misericórdias (Lm 3.22,23),
ele nos dá uma chance –
envia seu Filho, que morre

em nosso lugar para nos dar
vida abundante novamente
(Jo 10.10b) ao nos arrependermos de nosso estado e
pecado. Então, a salvação é
um meio para nos colocar
de volta no estado de vida
de onde caímos.
Temos perdido este foco
cosmológico da salvação
por conta de um salvacionismo reducionista, apenas
jurídico e escatológico.
Muitas vezes me pergunto
se não temos pregado e
vivido um evangelho estratosférico que apenas prepara as pessoas para a eternidade, deixando de lado
o cumprimento de nosso
papel como sal da terra e
luz do mundo.
Temos urgência em compreender melhor o significado da salvação e avaliar a
vida humana não a partir da

queda, mas desde antes da
fundação do mundo, quando ainda Deus desejava nos
criar e criar todo o Universo. Qual o plano dele que
de fato foi rejeitado com a
queda. Então creio que conseguiremos ver a salvação de
forma mais ampla como um
meio e não simplesmente
como fim em si mesma.
Com isso em mente, já é
possível ver um importante
papel do ensino na igreja –
dar aos crentes condições
para poderem viver em comunhão com Deus, consigo
mesmos, com o próximo e
com o mundo à sua volta.
Procure ler o Novo Testamento com estes referenciais
e verá que é possível “encaixar” bem melhor as peças do
sentido da vida.
No próximo artigo continuamos no tema. Até lá.
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Roberto Torres Hollanda
Colaborador de OJB,
desde 1951.
“Roma locuta, causa finita” (Agostinho de Hipona,
354-430)

N

o mesmo dia
(11/2) em que tomamos conhecimento da renúncia, escrevemos o artigo “As
reformas que Bento XVI não
realizou” (OJB, 3/3/ 2013).
Devido à exiguidade de tempo, não especificamos essas reformas. Estudamos a
história da Igreja Católica e
constatamos que ela sempre
foi refratária às reformas e
ansiava pelo fortalecimento de sua estrutura. O Concílio de Calcedônia (451),
convocado pelo imperador
Marciano(450-457), decidiu
que Roma seria a primeira sé
patriarcal; Constantinopla, a
segunda.
O bispo de Roma, para
defender a ideia da sua precedência, argumentou: 1)
Pedro recebera a liderança
de todas as igrejas. 2) Pedro
tinha sido sucedido pelos
bispos romanos. 3) Os sucessores de Pedro herdaram
legalmente a suprema autoridade eclesiástica. Leão
I (440-461) foi o primeiro
bispo de Roma a usar o título
“pontifex maximus”; pretendeu que sua autoridade eclesiástica era independente da
civil; a espiritual era superior
à temporal. Mas, em todo o
primeiro milênio, quando as
comunidades da Igreja cristã
possuíam relativa autonomia
e característica simplicidade,
ninguém considerava infalíveis as decisões do bispo
romano. Hildebrando, ignorando as exigências para
as eleições, intitulou-se Gregório VII (1073-1085). Ele
reforçou a Igreja Católica
no Ocidente; declarou ser o
único e irrestrito governante,
acima de todos os leigos,
clérigos e bispos, igrejas e
concílios. Em 1077, excomungou e depôs o imperador
Henrique IV, que, descalço e
vestido de penitente, em Canossa, pediu perdão ao papa.

As ambições de Gregório
VII realizaram-se no papado
de Inocêncio III (1198-1216),
que convocou o Quarto Concílio de Latrão (1215). Neste,
foi adotada a regulamentação dos sacramentos (pela
primeira vez foi utilizado o
termo “transubstanciação”) e
decidida a expedição militar
contra os cristãos Albigenses
e Valdenses. Sob Inocêncio
III, administrada pela Cúria,
a romanização significaria,
durante os próximos 800
anos: 1) Centralização (o
papa era o centro da Igreja
Católica do Ocidente; ele
preferia o título de “Vigário
de Cristo). 2) Legalização (a
Igreja regia-se por seu próprio direito. Os canonistas
eram advogados papais, que
colaboraram para a formação
do Código de Direito Canônico). 3) Politização (a Igreja
procuraria controlar a autoridade civil). 4) Militarização (a
Igreja usaria a violência para
fins espirituais, inclusive por
meio das Cruzadas, 10961270). 5) Clericalização (a
Igreja exigiu obediência incondicional e estabeleceu o
celibato dos clérigos, o que
contribuiu para separar o
clero do laicato; só o clero
formava a igreja).
Em 1208, foram criadas
as Ordens de São Francisco
e de São Domingos (Franciscanos e Dominicanos),
que basicamente tinham três
ideais: pobreza, humildade e
simplicidade. Mas, no segundo milênio, a Igreja Católica
Romana foi hierarquizada
(Willinston Walker, História
da Igreja Cristã. 2ª. edição,
pp. 13-332. Rio de Janeiro
e São Paulo: JUERP/ASTE,
1980); (O. de La Brosse, Les
Conciles Oecuméniques.
Paris: Cerf, 1968). Durante
séculos, a Cúria Romana
bloqueou qualquer reforma
na Igreja Católica do Ocidente. Em 1870, o Concílio
Vaticano I, na constituição
dogmática sobre a Igreja,
definiu o magistério infalível
do papa. Depois de 885 anos
de funcionamento do sistema
romano, o Concílio Vaticano
II (1962-1965) foi a primeira
tentativa dos bispos católi-

cos de reformar a estrutura e
liberalizar o funcionamento
da Igreja. O Concílio teve
dois propósitos principais:
a renovação (“aggiornamento”) da Igreja e o movimento
ecumenista, Com 2.500 participantes, sob Paulo VI (19631965), aprovou: constituições sobre a liturgia, a Igreja
Romana, a revelação divina
e a Igreja contemporânea;
decretos sobre os meios de
comunicação social, as Igrejas orientais, o ecumenismo,
os bispos, a vida religiosa, a
formação dos sacerdotes, o
apostolado dos leigos, a ação
missionária e o ministério
dos sacerdotes; declarações
sobre a educação cristã, as relações da Igreja Romana com
as religiões não-cristãs e a
liberdade religiosa (O. de La
Brosse, L’Oeuvre du Concile
Vatican II. Paris: Cerf, 1968).
Ocorreram muitos momentos de atrito entre o Concílio
e a Cúria Romana. Por meio
de atos imperiais, o papa
interpretou as decisões do
Concílio. Pouco depois do
encerramento do Concílio,
Paulo VI baixou as encíclicas

sobre o celibato sacerdotal
e a contracepção. A consequência foi não ter havido
renovação da Igreja e o ecumenismo sofreu resistência.
A nova redação do Código
de Direito Canônico (1918),
promulgada em 1983 por
João Paulo II, não estabeleceu limite para o exercício do
poder por parte do papa, da
Cúria Romana e dos núncios
(Hans Küng, A Igreja Católica. Rio de Janeiro: Objetiva,
2002).
Pelo que temos lido, João
XXIII apoiava a corrente progressista, enquanto Paulo VI,
João Paulo II e Bento XVI
pertenciam ao grupo conservador do sistema romano. A
mídia está apresentando o
papa Francisco como favorável à renovação da Igreja.
O teólogo Leonardo Boff
afirmou que Bento XVI foi
“o último papa do modelo
monárquico” e que a Igreja Católica precisa de uma
reforma, não restrita à Cúria Romana, e de um novo
Concílio (“Jornal do Brasil”,
2/4/2013). Quais as reformas
da Igreja Católica Romana
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que estão à espera do papa
Francisco? Algumas têm sido
sugeridas por católicos progressistas: l) Distinção entre
a Igreja de Cristo e a Igreja
Católica Romana. 2) Infalibilidade papal. 3) Nomeação
de cardeais. 4) Composição
de concílios. 5) Colegialidade do papa com os bispos.
6) Conferências nacionais
de bispos. 7) Mariolatria.
8) Competência da Cúria.
9) Intervenção da Cúria nas
Ordens (Jesuítas, Carmelitas e
outras). 10) Supervisão episcopal na “Opus Dei”. 11) Liberdade de consciência e de
ensino. 12) Processos disciplinares contra teólogos. 13)
Apostolado dos leigos. 14)
Permissão da pregação leiga.
l5) Ordenação de mulheres.
16) Casamentos mistos. 17)
Celibato sacerdotal. 18) Moral sexual. 19) Divórcio. 20)
Controle de natalidade. 21)
Aborto.
É uma agenda enorme e
terrificante a ser examinada
pelo papa Francisco. E para
ser comparada pelos líderes
das igrejas evangélicas em
todo o mundo.

CONVOCAÇÃO
Niterói,1 de abril de 2013
Na qualidade da presidente da Convenção Batista Fluminense, usando das atribuições que o cargo me confere, respaldado pelo Estatuto, Artigos 12, I, a; 17 §§
2º e 4º; e, pelo Regimento Interno, Artigos 5º, I, a; 18, convoco as Igrejas Batistas
com ela cooperantes para a realização da Assembleia Extraordinária :
Data: 27 de maio de 2013
Local : Primeira Igreja Batista em Rio Bonito -Rua Dr. Matos, 192- Rio Bonito,RJ
Horário: Início 8h30 – Término 22h
Assunto: Reforma do Estatuto da CBF e Adequação do seu Regimento Interno .
OBS: Art. 12 do Regimento Interno da CBF
§ 1º . As igrejas cooperantes poderão credenciar até 20 ( vinte ) mensageiros para
cada Assembleia dentre os seus membros plenamente capazes, cabendo à igreja a
responsabilidade de selecionar aqueles que preencham os requisitos.
§ 2º . O expediente de identificação dos mensageiros inscritos será estabelecido
pelo Conselho Gestor.
Rua Visconde de Moraes, 231- Ingá – Niterói – Rio de janeiro – CEP: 24210 -145
fone: ( 21 ) 2620-1515- contato@batistafluminense.org
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É PRECISO FÉ, CONVICÇÃO
E PERSISTÊNCIA PARA
VIVER O EVANGELHO
O desafio de testemunhar do Evangelho de Cristo
no Norte da África tem sido maior a cada dia.
Em um dos países da região, recentemente o trabalho
missionário foi interrompido, com mais de 200 missionários
de diferentes nações deportados. Os obreiros da Junta de
Missões Mundiais também tiveram que deixar o país, e os
projetos em andamento foram abruptamente
cancelados pela polícia religiosa.
Você, que vive em um país livre para manifestar a sua fé,
una-se a Missões Mundiais em um clamor para que a
Graça do Pai seja manifestada àqueles povos.
Ore, oferte, mobilize e, se preciso for, seja um dos que
vão até os confins da Terra para testemunhar as boas
novas de salvação.
Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo.
Envolva-se com Missões Mundiais.

METAS

NO BRASIL

Campanha de
Missões Mundiais 2013
R$ 15.700.000

METAS
10
Novos
Campos

Novos
Missionários
150

Novos
Intercessores
12.000

NOS CAMPOS MISSIONÁRIOS
120
Novos Projetos

500
Voluntários

90
Novas Igrejas

jmm.org.br/campanha2013

facebook.com/missoesmundiais

campanha2013@jmm.org.br

@missoesmundiais

www.missoesmundiais.com.br

1.290
Novas Frentes
Missionárias

4.650
Batismos

21 2122-1901
CIDADES COM DDD 21

0800 709 1900
DEMAIS LOCALIDADES

23.100
Decisões por Cristo

