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Completando 10 anos em 2013, o Programa Ra-
dical da JMM desenvolve atualmente o processo 
de treinamento de 36 jovens que serão enviados 
a diversos campos, incluindo Ásia e Haiti. 86 mis-
sionários treinados e enviados pela projeto atuam 
hoje  em vários países das Américas e da África. 
Página 11.

Novos desafios para os 
radicais na Ásia e no Haiti

Piauí se prepara para  
Trans de Julho

Estado brasileiro com menor número de evangélicos e 
detentor de uma dos mais baixos índices de desenvolvi-
mento humano do país, o Piauí é um alvo preferencial 
da ação missionária dos batistas, via Junta de Missões 
Nacionais. Com o objetivo de acelerar o processo de 
evangelização dos piauienses, a JMN, em parceria com 
as igrejas da área,  prepara-se para a realização de um 
projeto Trans no estado. Leia na página 7.

Juventude se mobiliza para 
o Despertar 2013

Belém do Pará é uma cidade onde Jesus Cristo 
ainda precisa  nascer no coração de grande parte 
de sua acolhedora população. Para fortalecer a 
obra de evangelização realizada pelos batistas no 
estado, e contando com o apoio integral das igrejas 

locais, a Juventude Batista Brasileira está em fase de 
preparação do congresso Despertar 2013, evento 
que ocorre de dois em dois anos e sempre com 
grande êxito e muitas bênçãos. Leia mais sobre a 
JBB nas páginas 8 e 9. 
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Homenagem à Editora

• Pelo Dia do Jornalista 
(domingo, 7 de abril), a atual 
Secretária de Redação de 
“O Jornal Batista” pode ser 
parabenizada, não só por 
seu eficiente planejamento 
das matérias, mas também, 
talvez como há muito tempo 
não ocorria, seu destemido 
empenho em assegurar aos 
colaboradores a livre mani-
festação das ideias. Assim, 
está praticando um jornalis-
mo sério, responsável e bem 
dosado, que exige talento e 
humildade. Fazemos votos 
de que se considere a serviço 
de um ministério divinamen-
te abençoado, apesar de su-
jeito às humanas vicissitudes.

Sincera e fraternalmente,
Rolando de Nassau  

(Roberto Torres Hollanda).

Temor Infundado

• Ao ler um artigo em 
O Jornal Batista,  no dia 
31/3 /13,  na  página  15, 
f i que i  a  pensa r :  Como 
pode alguém supor que 
a Igreja Romana poderá 
alterar as suas doutrinas 
de modo a impedir a sa-
ída  das  pes soas  áv idas 
por salvação? Neste caso, 
não se  t ra ta r ia  de  a l te -
rar apenas as doutrinas, 
m a s ,  d e  c o n v e r s ã o  a o 
Senhor Jesus Cr is to,  de 
toda  a  cúpu la  romana , 
a começar pelo próprio 
papa! Julgar que qualquer 
medida romanista poderá 
repercutir negativamente 
sobre a igreja evangélica 
no Brasil é um temor sem 
nenhum fundamento.

Pr. José de Oliveira

As mensagens enviadas devem ser concisas e identificadas (nome com-
pleto, 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 (0.21.2157-
5557) ou correio (Caixa Postal 39836130 - Rio de Janeiro - RJ).

Entre outros fatores, a 
excelência buscada 
pelos batistas brasilei-
ros - a partir inclusive 

do mote adotado pela pró-
pria CBB – depende da corre-
ta assimilação do sentido das 
duas principais mudanças 
ocorridas no cenário reli-
gioso brasileiro nas últimas 
décadas. Do contrário, o 
velho problema de responder 
a perguntas não formuladas 
continuará ilustrando a cres-
cente defasagem entre nosso 
estilo de ser e trabalhar e a 
realidade sociocultural do 
país. O resultado disso os 
mais atentos percebem: bai-
xo crescimento numérico, 
irrelevância no diálogo com 
a sociedade, indefinição em 
face de temas polêmicos 
e perda da consciência de 
identidade.

As expressivas alterações 
na curva estatíst ica que 

aponta para o perfil confes-
sional dos brasileiros é a mu-
dança mais marcante. O Bra-
sil está deixando de ser um 
país de avassaladora maioria 
católica. Mantido o ritmo 
atual, em menos tempo do 
que se imagina se chegará 
a um empate técnico entre 
católicos e não católicos no 
país, com os evangélicos 
constituindo a maior parte 
destes últimos. Deitado em 
berço esplêndido, o catoli-
cismo não percebeu que o 
mundo mudou e, com ele, 
a forma como as pessoas re-
agem aos diversos estilos de 
pregação e vivência cristãs. 
Seus erros servem de lição, a 
propósito: liturgia formalista 
e mecânica, ausência dos 
leigos na atividade evan-
gelizadora, politização do 
discurso e ausência de po-
der espiritual, entre outros 
problemas.

Dizia com razão o sau-
doso Waldemiro Tymchak 
que as igrejas que usam a 
piedade como fonte de lu-
cro não servem de exemplo 
para ninguém, ainda que se 
tornem ricas e poderosas e 
seus líderes frequentem as 
listas dos bilionários. En-
quanto estiverem pregando, 
o milagre, a prosperidade e 
a ausência de sofrimento, as 
multidões não deixarão de 
procurá-las. A questão é sa-
ber se terão a coragem cristã 
de pregar o duro sermão da 
adesão incondicional ao 
Cristo crucificado, na vida 
e na morte. Contudo, fora 
os aspectos doutrinários e 
éticos específicos, não se 
pode deixar de reconhecer 
que todas exploram bem a 
nova dinâmica do mundo 
globalizado, em particular 
o uso dos templos, mantidos 
abertos o dia todo todos os 

dias, e dos meios de comu-
nicação, aspectos nos quais 
os batistas deixam muito a 
desejar.

Não se trata de armar-se 
para enfrentar a concorrên-
cia, mesmo porque no reino 
de Deus tal palavra só funcio-
na quando o cristão concorre 
consigo mesmo, individu-
almente falando. A questão 
aqui é ter a noção precisa da 
realidade espiritual das pes-
soas em sua situação concre-
ta, conhecendo seus anseios 
profundos, sabendo quem 
as atrai e eventualmente as 
ilude, e manejando bem a 
palavra da verdade com o ob-
jetivo de levá-las ao conheci-
mento que liberta. 

Em outras palavras: praticar 
a fé que opera por amor, a 
partir de um seguro teste da 
realidade de uma sociedade 
em processo de acelerada 
mutação (MN).
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(Dedicado à leitora Ana 
Luíza Moreira, de Porto 
Alegre - RS)

Já relacionamos os mú-
sicos evangélicos que 
alcançaram posição no 
proscênio da vida musi-

cal brasileira. Esses músicos 
não somente se destacaram 
no meio evangélico, mas, 
por sua competência profis-
sional, foram reconhecidos 
no ambiente profano. Nessa 
primeira relação, constaram 
Sarah Poulton Kalley, Henry 
Maxwell Wright, João Go-
mes da Rocha, Salomão Luiz 
Ginsburg, Canuto Roque 
Régis, Henriqueta Rosa Fer-
nandes Braga, Albert Willard 
Ream, Edino Krieger, Zuín-
glio Martinho Faustini, Nél-
son Ned e Roberto Minczuk 
(OJB, 19 jul 99).

Em 2003, a essa relação 
acrescentamos os nomes de 
Ângelo Dell Orto, Dorotéa 
Kerr, Elza Lakschevitz, Emí-
lio de César, Fábio Soren 
Presgrave, Inês Rufino, Israel 
Menezes, Júlio Amstalden, 
Naomi Munakata, Nélson Sil-
va, Priscila Bomfim, Regina 
Lacerda e Suray Soren Doyle 
(OJB, 6/4/2003 e 4/ 5/2003).

Dez anos depois, temos a 
satisfação de apresentar aos 
nossos leitores outros músicos 
evangélicos: Amaru Soren 
(batista) – estudou piano, can-
to e regência (UFRJ); venceu 
cinco concursos de piano, 
conquistou a medalha de 
ouro “Villa-Lobos” e o prêmio 
“Guiomar Novaes”; colabo-
rou em produções operísticas 
do Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro; aperfeiçoou-se na 
escola superior estatal de mú-
sica em Karlsruhe (Alemanha), 
na “Bachakademie” (Stuttgart, 
Alemanha), no “Scala” (Mi-
lão, Itália), no “Mozarteum” 
(Salzburg, Áustria), no con-
servatório de Paris (França), 
na Ópera de Roma (Itália), 
em Florença (Itália), e na “Ac-
cademia Rossiniana” (Pesaro, 
Itália); desde 2008 leciona 
na universidade de Karlsruhe 
(Alemanha) e no centro de 
formação de professores de 
música, em Lorraine (França); 
tem acompanhado cantores 
e instrumentistas na rádio do 
Sul da Alemanha e na grava-
dora “Polygram” da França; 
tem regido óperas em Baden-
-Baden, Frankfurt e Karlsruhe 
(Alemanha), Reno (França), 
Pesaro (Itália) e Saint-Gallen 
(Suíça).

Anne Schneider (lutera-
na) – cursou órgão, piano e 
filosofia (UFRGS); organista 
da paróquia “Martin Luther”, 
em Porto Alegre (RS); produz 
e apresenta, desde 1999, pro-
grama na rádio AM da UFR-
GS; conselheira da Orquestra 
Sinfônica; concertista de ór-
gão, no Brasil e no exterior; 
em 2011 recebeu medalha 
da Assembleia Legislativa do 
RS por seu trabalho em prol 
da cultura gaúcha; em 2012 
realizou concerto de órgão 
na igreja “Martin Luther” da 
paróquia do centro de São 
Paulo, executando obras de 
J.S.Bach, L.Boellmann, Karg-
-Elert, Amaral Vieira e Leo 
Schneider. Cíntia Bittencourt 
(luterana) – estudante de ór-
gão na escola superior de 
música sacra, em Bayreuth 
(Alemanha); participou, em 
2008, do festival interna-
cional de órgão, em Has-
selt (Bélgica). Dília Brandão 
Sant’Anna Tosta (batista) – 
graduou-se em canto e piano; 
foi co-repetidora de piano 
(UFRJ); diretora musical da 
Companhia Lírica do Rio de 
Janeiro; tem se apresentado 
em concertos em museus do 
Rio de Janeiro.

Handel Cecílio (batista) – 
bacharel em piano e mestre 
em música (UEMG); mestre 
em musicologia histórica 
e doutorando em música 
(UNICAMP): diretor do cur-
so de música (STB Mineiro); 

diretor do “Intermezzo”, 
grupo vocal-instrumental 
da UEMG; musicólogo, tem 
participado de congressos da 
Associação Nacional de Pes-
quisa e Pós-Graduação em 
Música (ANPPOM); tocou o 
órgão da antiga capela real, 
no Rio de Janeiro, acompa-
nhando o Coro Gregoriano 
de Ouro Preto (MG): organis-
ta e professor da Faculdade 
Batista de Belo Horizonte 
(MG); tem realizado recitais e 
concertos de órgão, dentro e 
fora do Brasil. Marly Mattos 
Silveira (batista) – graduou-se 
em piano, canto e regência; 
fez mestrado na UFRJ; foi 
professora convidada da Uni-
versidade do Porto (Portugal) 
e preparadora vocal da As-
sociação de Canto Coral do 
Rio de Janeiro; participou do 
Festival de Música Coral de 
Barcelona (Espanha).

Miriam Carpinetti (presbi-
teriana) – bacharel em pia-
no, órgão e canto (UNESP); 
estudou com Edmundo Hora 
(cravo, UNICAMP), Osval-
do Lacerda (teoria musical), 
H.J.Koellreuter (regência e 
composição), Jennifer Bate, 
Gertrud Mersiovsky, Cristina 
Banegas e Elisa Freixo (ór-
gão), Charles Dobler (piano), 
Henry Leck e Eph Ely (regên-
cia); atualmente, organista 
e rege o conjunto vocal da 
Igrejá Presbiteriana de Vila 
Mariana, em São Paulo (SP); 
tem participado de bancas 

examinadoras de concursos 
de piano e tocado em órgãos 
de tubos em alguns países; é 
professora de órgão no Con-
servatório Musical Brooklin 
Paulista; comendadora da 
Ordem do Mérito Cultural 
“Carlos Gomes” (2012).

Parcival Módolo (presbi-
teriano) – estudou regência 
(Westphalische Landeskir-
chen Musikschule, em Her-
ford, Alemanha); foi regente 
de orquestra (Sunden, Alema-
nha), foi aluno de Nikolaus 
Harnoncourt, Zubin Mehta 
e Sergiu Celibidache; co-
ordenador do bacharelado 
em música sacra do Instituto 
Presbiteriano “José Manuel 
da Conceição” (São Paulo); 
coordenador de arte e cultu-
ra do Instituto Presbiteriano 
“Mackenzie” (São Paulo); 
maestro titular da Orquestra 
Sinfônica Municipal (Campi-
nas, SP).

Patrícia Bretas (batista) – 
bacharelado (1985) e mestra-
do (1996) em piano (UFRJ); 
venceu nos concursos de 
piano “Arnaldo Estrella” 
(1988), “DellArte” (1992) 
e “Artlivre” (1995); desde 
1997, professora assistente; 
pós-graduação, na universi-
dade musical internacional, 
em Paris (França); sua tese 
de mestrado foi traduzida 
para a língua alemã e está 
arquivada no “Max Reger 
Institut”, em Bonn, Alema-
nha; formou com o violinista 

Jaroslav Sonsky um duo ins-
trumental de alcance inter-
nacional, com o objetivo de 
divulgar a música brasileira 
na Europa e a música tche-
ca no Brasil; desde 1995 
participa de duo pianístico 
com Josiane Kevorkian; tem 
realizado concertos nas mais 
importantes salas do Brasil e 
da Europa. 

Veruschka Mainhard (ba-
tista) – estudou canto com 
Carol McDavit e Martha Herr 
(Brasil) e Marianne Blok (Ho-
landa); realizou mestrado em 
flauta transversa barroca e 
música antiga (Utrecht, Ho-
landa); integrou o coro do 
Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro; é preparadora vocal 
do “Pro-Arte” e professora de 
dicção e canto (UFRJ); atuou 
como solista em óperas, ora-
tórios e cantatas no Brasil, 
na Alemanha e Holanda; 
em 2012 foi palestrante (“O 
intérprete de ópera no século 
18”), em curso livre promovi-
do pela UFRJ.

Pelo visto, todos adquiri-
ram sólida capacitação pro-
fissional e demonstraram 
profundo interesse em desen-
volver seus talentos artísticos. 
Por isso, conquistaram lu-
gares no proscênio musical. 
Que possam, com sua arte e 
seu testemunho de fé cristã, 
transmitir a melodia suave, 
“doçura para a alma e saúde 
para o corpo” (Pv 16. 24).

nassau@abordo.com.br

MÚSICA
Rolando de nassau
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
Pastor, professor de Psicologia

A Bíblia é a 
espada

reflexão

Efésios 6.17 - “Tomai tam-
bém o capacete da salvação, 
e a espada do Espírito, que é 
a palavra de Deus”.

Ao nos alertar con-
tra as forças ma-
l i g n a s  q u e  n o s 
odeiam, o após-

tolo Paulo manda os cris-
tãos vestirem a “armadu-
ra de Deus”. A Bíblia, diz 
ele, é nossa arma de ataque. 
A história humana revela 
tempos tenebrosos, quando 
os assim chamados “cristãos” 
empunharam espadas de 
aço, para matar em nome de 
Deus. As guerras “religiosas” 
não tinham nada de santas – 
eram lutas pelo poder, pelas 

riquezas, movidas pelo ódio.
A guerra verdadeira do cris-

tão é de natureza espiritual. 
Nela, nossa vitória já está 
garantida – mas sob uma 
condição: que aceitemos a 
proteção do Senhor. E, para 
confirmar que a guerra de-
pende realmente do Senhor, 
recebemos uma única arma 
“ofensiva”. Só que uma arma 
não feita de aço, mas a “es-
pada do Espírito”. Todas as 
vezes que nos esquecemos 
da Bíblia, o que vos sobra é 
lutar com armas humanas, 
em vez  de empunhar “a pa-
lavra de Deus”. O lembrete 
de Paulo é claro: nossa luta 
é espiritual. E a nossa espada 
é a Bíblia.

Jabes Nogueira Filho
Pastor PIB Aracaju

Chego hoje ao últi-
mo bago da jaca do 
Espírito,  conforme 
foi proposta pelo 

apóstolo Paulo em Gálatas  
5.22-23.  Ao longo deste 
verdadeiro manjar espiritual, 
nos deliciamos com alguns 
bagos que reproduzem o 
caráter essencial de Cristo, 
outros que se misturam ma-
ravilhosamente entre si, e 
ainda alguns outros que nos 
desafiam e nos confortam.  
Todos gostosos e convidati-
vos.  Todos frutos do Espírito.

Neste bago derradeiro que 
Paulo  oferece, ele fala em 
temperança, autocontrole, 
equilíbrio individual.  Ou 
seja, quando em mim se de-
senvolve a jaca do Espírito, 
controlar os meus ímpetos 
pessoais é algo que se mostra 
natural e solidamente consti-
tuído em minha vida. O  que 
seria, porém,  este domínio 
próprio ou autocontrole es-
piritual?

Sem entrar na discussão so-
bre a constituição ou divisão 
essencial da vida humana, 
temperança é quando o Espí-

rito Santo faz com que cada 
célula minha, cada nuance 
emocional, cada estímulo sen-
sorial, cada posse intelectual, 
cada vivência espiritual pos-
sam  ser controlados e admi-
nistrados correta e conscien-
temente pela minha vontade 
submissa ao próprio Espírito.

Dito assim, mais parece de-
finição teórica acadêmica – e 
mesmo reconhecendo seu 
valor, não quero configurar 
assim este espaço.  Então vou 
tentar dizer de outra forma: 
domínio próprio é quando, 
na pior das hipóteses, o obe-
so controla pelo Espírito a sua 
gula ou o deprimido as suas 
carências.  E,  igualmente, 
nas melhores circunstâncias, 
quando o estudante domina 
sua fome de saber ou o espi-
ritual seu apetite de glória e 
graça.  Isso sim é equilíbrio 
individual adequado e espi-
ritual.

Venha um pouco mais além 
comigo, considerando este 
bago.  Jesus fala que o pecado 
escraviza, mas no Filho somos 
verdadeiramente livres (Jo 
8.34-36).  Isso quer dizer que 
não pesa sobre nós nenhuma 
imposição escravocrata – sou 
absolutamente livre em Cristo 

(Paulo aos coríntios repete 
esta verdade em dois lugares: 
1Co 6.12 e 10.23).  Então, 
fazendo uso de tal liberdade, 
eu me entrego voluntariamen-
te àquele que produz a jaca, 
com seus cheiros, seus sabo-
res, suas carnes e caroços, 
deixando-me ser controlado 
prazerosamente por ele e me 
entregando para que ele me 
faça repleto de tudo isso e 
muito mais.

Autocontrole espiritual é 
toda a minha vida, história 
e vontade impregnadas por 
tudo o que é espiritualmente 
divino; é deixar consciente e 
propositadamente que cada 
aspecto de meu ser seja to-
mado pela jaca do Espírito.  
Que assim seja eu.

Creio que não é por acaso 
que Paulo deixa este bago 
para o fim.  Depois de degus-
tar cada um dos anteriores, 
coroo o carisma da fruta em 
mim assumindo-me deixar o 
meu controle sob a tutela da-
quele que me transforma de 
glória em glória ( 2Co 3.18).

Que Deus nos dê a santa 
temperança e domínio de 
nossa vida em colocá-la no 
seu bendito controle.  Para a 
glória dele somente.

Wanderson Miranda de 
Almeida
Membro da IB Betel de 
Italva – RJ

Às vezes me pergun-
to sobre o fato de 
termos tantas datas 
especiais em nosso 

calendário e, dentre essas, 
o mês da Escola Bíblica Do-
minical. Sinceramente, para 
que precisamos de uma data 
como essa? Por que precisa-
mos ser lembrados todo ano 
de que existe esta organiza-
ção? Uma das explicações é 
a seguinte: tentar motivar os 
crentes à leitura da Bíblia e à 
participação na escola bíbli-
ca. É terrível, mas é verdade: 
os crentes estão precisando 
de motivação para examinar 
as Escrituras.

Vou tentar me lembrar de 
algumas opiniões que tenho 
lido sobre os motivos do fra-
casso de nossa EBD e colocar 
aqui. 

Professores mal prepara-
dos. Concordo. Há professo-
res que não deveriam estar à 
frente de uma classe porque 
não têm o dom de ensinar. 
Muitas igrejas praticamente 
eternizam alguns professores, 
parecendo que existe alguma 

lei para que os professores de 
EBD sejam jubilados em de-
terminada classe. Há alguns 
professores que até sabem 
muito de Bíblia, mas esse não 
é o único requisito de um 
professor. Quando existe o 
dom, o professor sabe passar 
para a classe o conteúdo que 
será lecionado. Muitos são 
mantidos como professores 
porque a igreja fica sem jeito 
de tirá-los dali porque eles 
podem se chatear. Não con-
vém que seja assim. Graças 
a Deus, hoje temos cursos 
que ajudam no preparo de 
professores de EBD, mas isso 
também não resolve. Se Deus 
deu o dom, deixe o irmão 
ali, se não deu, outro deverá 
assumir o posto.

Professores desmotivados. 
Concordo. Encarar um pro-
fessor de EBD sem motivação 
não é nada fácil. O professor 
de EBD, quando é vocacio-
nado, tem motivação em suas 
aulas. Ele quer despertar o 
interesse dos alunos, quer ver 
mudança, crescimento. Pro-
fessor desmotivado atrapalha.

Falta de recursos. Concor-
do. Recursos fazem diferen-
ça. É bom salientar que re-
cursos nem sempre tem a ver 
com dinheiro. Muitas vezes 

a questão é a criatividade. 
Professores que contextuali-
zam a mensagem, que levam 
ilustrações, que fazem aulas 
diferentes a cada domingo, 
conseguem despertar mais 
interesse. Existindo outros 
recursos como projetor, som, 
etc, melhor ainda, mas mui-
tas de nossas igrejas não têm 
condição para isso.

Concordo que essas coisas 
fazem diferença, mas não 
as vejo como sendo causa 
principal da falta de interesse 
dos crentes pela EBD. Gosto 
de participar de classes com 
professores bem preparados, 
motivados e com recursos 
os mais variados, mas rara-
mente participo, visto que 
minha igreja é pequena (em 
número) e tem dificuldades 
para que isso aconteça, mas 
nunca perdi meu ânimo de 
participar da EBD. Sou cristão 
desde criança, hoje tenho 
36 anos de idade, sempre 
pertenci a igrejas pequenas, 
de poucos recursos, mas nun-
ca perdi o gosto pela EBD. 
Então, qual é o verdadeiro 
problema?

A falta de amor pelas Es-
crituras. Esse é o problema. 
Não vamos tapar o Sol com 
a peneira. Olhe o que diz o 

salmista: “Oh! Quanto amo a 
tua lei! É a minha meditação 
em todo o dia” (Sl 119.97). 
Se os cristãos amassem as 
Escrituras dessa forma, a EBD 
seria outra. É por isso que 
não abandonei a EBD até 
hoje - porque amo as Escri-
turas! Não preciso de muitos 
recursos quando tenho amor 
pela Palavra. Os recursos 

são motivadores, mas minha 
maior motivação tem de ser 
o meu amor pela Palavra de 
Deus e isso, graças a ele, 
não tem faltado. Quem ama 
a Deus, ama a sua Palavra e 
quem ama a Palavra, ama a 
EBD. Não tenho dúvidas dis-
so. Clamemos para que Deus 
derrame sobre seu povo amor 
por sua Palavra. 
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vida em família
Gilson e Elizabete Bifano

Nos últimos dias 
só se fala nisso no 
Brasil. 

A todo  momen-
to, sempre há uma notícia de 
um movimento para destituir 
o deputado Marco Feliciano 
da presidência da Comis-
são de Direitos Humanos na 
Câmara dos Deputados. O 
deputado, coitado, está tendo 
sua vida vasculhada. Tudo 
o que ele escreveu ou falou 
está sendo usado para refor-
çar a tese de que é intolerante 
e preconceituoso para com 
os homossexuais (me recuso 
a escrever a palavra que eles 
usam para estes casos).  

É interessante que não se 
tem a mesma preocupação 
com que já disseram, es-
creveram ou fizeram Xuxa, 
Lula e tantos outros.  Xuxa, 
por exemplo, tem seu pas-
sado comprometido por ter 
participado de um filme em 
que contracenava nua com 
um menino! Não poderia ser 
processada por pedofilia? 
Lula disse certa vez  que no 
Congresso Nacional tinha 
mais de 300 picaretas.  Não 
poderia ser processado por 
calúnia? 

 Voltemos, porém,  a Mar-
co Feliciano. Por de trás de 
toda esta agitação está, com 
certeza, o movimento gay,  
que tem representantes em 
vários setores estratégicos 
da sociedade, especialmen-
te na mídia. Não querem 
que ocupe a presidência de 
uma comissão importante 
na Câmara alguém que te-
nha pensamentos contrários 
aos seus. Marco Feliciano é 
evangélico e já declarou que 
homossexualismo é pecado. 

Por outro lado, vi, pelo me-
nos três vezes, a Rede Globo, 
em seus jornais, dar uma 
ênfase demasiada à decisão 
da cantora baiana Danie-
la Mercury em assumir seu 
comportamento homosse-
xual. Por que?  Por que, por 
exemplo, só noticiam casos 
de agressão contra homosse-
xuais? Por que não noticiam 
agressões e abusos cometido 
por homossexuais?

Todas as vezes que ouço 
uma notícia do avanço do 
homossexualismo me entris-
teço, mas ao mesmo tempo 
procuro ter uma visão teo-
lógica do momento que vi-
vemos. Paulo também viveu 
esta angústia em seu tempo. 
Ao notar a sociedade de 
sua época caminhando a 
passos largos para uma vida 
dissoluta interpretou, ins-
pirado pelo Espírito Santo, 
aquele momento da história 
como um ato da ira de Deus 
permitindo assim caminha-
rem rumo à imundícia, à 
concupiscência do coração 
e às paixões infames (Rm 
1.18-27).

Procuro também pensar 
no profeta Jeremias. Mesmo 
sabendo que o exílio era 
irreversível,  não deixou de 
pregar, de alertar e exortar 
o povo ao arrependimento. 
Pagou o preço por sua fide-
lidade profética (Jr 37). Dois 
exemplos, um no Velho e 
outro no Novo Testamento. 
Exemplos que nos ajudam 
na posição que devemos 
tomar em relação ao tema.

Nossa tarefa profét ica 
diante do tema deve ser a 
mesma de Jeremias. Mes-
mo sabendo que os países 
caminham a passos largos 
para legalizarem a união ho-
mossexual e  a equipararem 
ao status de casamento, não 
devemos nos omitir,   denun-
ciando com todas as nossas 
forças que tal prática é peca-
minosa, mesmo cientes de  
que podemos ter o mesmo 
destino de Jeremias: a prisão. 

Também devemos adotar 
a postura paulina. Entender 
que este quadro está sob o 
controle de Deus. O que 
está acontecendo, isto é, 
o avanço do movimento 
homossexual,  é uma ma-
nifestação da ira de Deus e 
isto só está acontecendo sob 
a permissão dele. Ao usar o 
verbo “entregar” por três ve-
zes (Rm 1.24,26,28), Paulo 
dá a ideia de que Deus tenha 
virado as costas para suas 
decisões e comportamentos 
pecaminosos.

Lourenço Stelio Rega

No artigo anterior 
procurei demons-
trar o reducionis-
mo que estamos 

notando ao buscarmos in-
terpretar toda mensagem 
bíblica à luz da queda do ser 
humano no Éden, em vez de 
considerarmos em primeiro 
lugar o supremo propósi-
to que Deus tinha com a 
criação e conosco antes da 
própria fundação do mundo. 
Deus queria um povo com 
quem viesse a conviver, um 
povo composto por pessoas 
que tivessem equilíbrio em 
viver consigo mesmas, com 
o próximo, com o ambiente, 
etc. Esta vida em equilíbrio 
seria resultado da comunhão 
e dependência de Deus, que, 
lamentavelmente, foi inter-
rompida com a queda no 
Éden. Se analisarmos a es-
sência da queda no Éden será 
possível notar que significou 
uma declaração de indepen-
dência do ser humano contra 
o Criador, provocando seu 
afastamento da convivência 
com ele.

Longe da comunhão com 
Deus, o ser humano se infan-
tilizou e passou a viver em 
conflito consigo mesmo, com 
os outros e com o ambiente, 
tudo em direção oposta ao 
plano original para o qual foi 
criado. A salvação por meio 
de Jesus Cristo leva o ser 
humano potencialmente de 
volta a este estado de vida. 
A salvação, portanto, em vez 
de meramente ser conside-
rada como que uma apólice 
de seguro contra o incêndio 
do inferno, promove a recon-
quista do que foi perdido.

Assim, ao sermos salvos 
somos recolocados na vida 

para reconstruirmos nossa 
história, agora sob os princí-
pios e valores da Palavra de 
Deus. Voltamos ao estado 
original de dependência de 
Deus, aguardando o tempo 
futuro quando ele recons-
truir tudo. Enquanto isso, 
temos diante de nós o desa-
fio de vivermos diariamente 
para a alegria e exaltação de 
nosso Proprietário e Criador, 
por intermédio de um estilo 
de vida equilibrado em re-
lação a nós mesmos, nosso 
próximo e ambiente (veja 
o quanto enfatizo estes três 
níveis). Isso é que queremos 
dizer “viver para a glória de 
Deus”. Quanto à eternidade, 
já temos a sua garantia pelo 
completo efeito do sacrifício 
e ressurreição de nosso Sal-
vador Jesus Cristo.

Diante desta realidade bí-
blica e teológica sobre o 
plano de Deus para o mundo 
criado e para nós, conse-
quentemente teremos de in-
dagar se nós como igreja es-
tamos somente preparando 
as pessoas para a eternidade 
ou se, além disso, estamos 
preparando-as para uma vida 
cotidiana a ser vivenciada 
em abundância (Jo 10.10b).

Aqui entra outro para-
digma que nossa herança 
nos tem destinado, que é o 
pragmatismo que nos leva a 
acabar reduzindo cristianis-
mo a trabalho eclesiástico. 
Quer dizer, vida abundante 
nessa linha de pensamen-
to é trabalhar para Deus, é 
pregar o evangelho, é ficar 
ocupado. Já ouvi também a 
interpretação do princípio 
“buscar em primeiro lugar o 
reino de Deus” como buscar 
unicamente as atividades 
eclesiásticas. De forma geral 
isso tem produzido cristãos 

tão ocupados com a obra 
de Deus que podem estar 
se esquecendo do Deus da 
obra. O domingo, dia de 
descanso e celebração, tem 
se transformado em dia de 
cansaço e agitação.

Já ouvi também que tra-
balho cristão produz vida 
cristã - mas onde está isso 
na Bíblia? Aliás, a Bíblia 
ensina que nossas justiças 
são inúteis e descartáveis, 
pois não conseguem al-
cançar os elevados ideais 
de Deus (Is 64.6). Aliás, 
suas misericórdias é que 
nos fazem viver (Lm 3.22-
23).  Em resumo, se não 
ganhamos a salvação pelas 
obras, não conseguiremos 
viver a vida cristã pelas 
mesmas obras. Somos im-
potentes  para  i s so  (Rm 
7). Vida cristã aos pés do 
Mestre é que produz em 
nossos corações o desejo 
de servir na obra de Deus, 
não o inverso. É o que os 
teólogos chamam de vida 
pela graça e pelo poder da 
ressurreição (Rm 6).

Aqui entra um desafio gi-
gantesco, que é o de avaliar-
mos como estamos prepa-
rando os novos convertidos 
para o batismo e para a vida 
cristã. Tenho desafiado meus 
alunos no seminário a avaliar 
teológica e educacionalmen-
te o conteúdo dos currículos 
destes cursos preparatórios. 
Então, é possível já ir desco-
brindo o quanto é necessária 
a educação religiosa na igre-
ja. Como preparar os cristãos 
para a vida a ser vivida após 
a conversão? Como levá-los 
a compreender o seu papel 
no mundo à luz dos valores 
e princípios bíblicos?

No próximo artigo conti-
nuamos. Até lá.
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Jadison Oliveira da Matta
Cidadão brasileiro
Pastor da Igreja Batista 
Zona Sul
São José do Rio Preto - SP

É um absurdo a ação 
dos juristas brasileiros 
que desejam aprovar 
um projeto para o 

novo Código Penal, onde 
seria criminalizada a homo-
fobia, assim como os demais 
atos resultantes de discrimi-
nação já previstos na Lei.

Segundo o projeto, “por 
exemplo, impedir pessoas de 
frequentar locais públicos e 
privados, impedir a contra-
tação ou demitir funcionário 
por causa de gênero, identi-
dade ou orientação sexual” 
poderá significar a punição 
de dois a cinco anos de pri-
são para quem o fizer (G1 – 
Portal de notícias da Globo, 
26/0/2012). 

Acho um absurdo a con-
fusão que o Congresso anda 
fazendo acerca do assunto, 
visto que estão procurando, 
na verdade, o direito da pes-
soa “homoafetiva” exercer 
publicamente sua prática 
homossexual. Significa dizer 
que o patrão deve aceitar se 
um funcionário homem for 
trabalhar de saia, ainda que 

Carlos Alberto Rodrigues
Pastor da IB em Ouro Vede – SP

uero resmungar 
a lgumas pa la -
vras, depois de 
ouvir muitos ser-

mões, devo dizer que os pio-
res são os sermões acres de 
alguns pregadores que preci-
sam ser dulcificados. Eles só 
fazem aborrecer. Queremos 
ouvir alguma palavra indul-
gente, uma valoração dos 
indivíduos, quem sabe uma 
exaltação de nossos feitos, 
chega daquela arenga sobre 
pecado, santidade, compro-
misso, serviço, mutualidade 
e o crucificado... Já basta o 
que aconteceu no Areópa-
go, em Atenas, quando um 
pregador travento pregou o 
chato sermão sobre Jesus e a 
ressurreição. Derek Prince 
relata sua experiência nega-
tiva com esses, sem querer 
afrontar, pregadorezinhos, 
nesses termos:

lhe cause estranheza. Signi-
fica dizer que temos de olhar 
para o beijo entre lésbicas 
ou gays numa lanchonete 
sem franzir o rosto. Signifi-
ca que não podemos tirar 
nossas crianças do ambiente 
onde os mesmos estiverem 
beijando-se, a fim de evitar a 
acusação de discriminação.

Cada um é responsável pe-
los seus atos, suas escolhas e 
expressões. De fato, ninguém 
tem o direito de ser violento 
ou desrespeitoso com o seu 
próximo, ainda que suas es-
colhas não agradem a outra 
parte. Quanto a isso, a lei já 
preconiza! Agora, arbitrar con-
tra o direito de concordar ou 
não com o modo de vida de 
alguém é o mesmo que tolher 
o direito de ir e vir assegurado 
pela Constituição – algo que 
ilegalmente os pedágios já 
fazem – o que não seria novi-
dade quando se trata dos inte-
resses particulares de alguns.

O centro de toda a discus-
são está em se tratar o homos-
sexualismo com uma coisa 
natural, ainda que não se 
tenha comprovação científica 
(falo de certeza, não teoria) e 
sem que tenha havido qual-
quer investimento por parte 
do governo na tentativa de 
tratamento, cogitando-se a 

“A primeira vez que ouvi 
uma pregação  de  B i l l y 
Graham foi em Londres em 
1954. Nunca me esqueci de 
uma palavra que ele falou 
naquela reunião. Ele disse: 
‘Deus nunca usa um cristão 
desanimado’. Meditei sobre 
aquilo e concluí: ‘Esta pala-
vra realmente não é justa’. Eu 
mesmo estava enfrentando 
seriamente o problema de 
desânimo naqueles dias e 
pensei: ‘Não foi gentil ele 
dizer isto’.’’

Ei, Billy, se orienta, você 
deveria animar seu auditó-
rio. Vocês pregadores preci-
sam aprender a ser alegres! 
O tal George Whitefield 
deveria enquadrar-se, se 
pregasse hoje o que pregou 
em certa ocasião... “Ouçam 
aqui! Vocês são pecadores e 
verdadeiros monstros de ini-
quidade! Merecem ir para o 
inferno!”. Que truculência, 
que barbaridade, ‘monstros 
de iniquidade’ não é de 

possibilidade de ser uma dis-
função psíquica. O intuito, ao 
que parece, é enfiar “goela a 
dentro”, devido ao interesse e 
influencia de alguns (apenas 
10% da população nacional, 
onde 83% pertencem as clas-
ses A e B, segundo dados do 
IBGE), a experiência humana 
de uma minoria sem que haja 
o menor cuidado. O que o go-
verno quer é se livrar da pres-
são da classe homossexual, 
não medindo consequências.

Por que não haver um 
plebiscito em nível nacio-
nal, como é feito em vários 
estados norte-americanos? 
Não é isso a verdadeira de-
mocracia? Eu proponho um 
plebiscito! Se queremos que 
o Brasil se torne um país res-
ponsável, que valoriza seus 
governantes, onde se respi-
ra verdadeiramente o lema 
de sua bandeira – Ordem e 
Progresso –, faz-se impor-
tante ouvir o povo! O que 
infelizmente ocorre é que 
uma classe dominante abafa 
a voz popular. O que temos? 
Um país democrático sob um 
regime monárquico?

 Espera-se que o povo bra-
sileiro não se cale diante de 
uma ditadura que se confi-
gura sorrateiramente, e às 
ocultas. Não se cale diante 

bom tom, definitivamente 
essas palavras não são inte-
ressantes... 

Ciro Sanches Zibordi, pas-
tor e escritor, relata a estória 
do pregador censurável que 
no sermão disparou:

“A mensagem que Deus 
me deu para transmitir-lhes 
não costuma agradar aque-
les que vêm aos cultos para 
receber bênçãos, e não para 
oferecer o que têm de melhor 
ao Senhor. Precisamos nos 
converter a Cristo, a cada dia, 
e seguirmos à santificação, 
renunciando-nos a nós mes-
mos. Vocês estão dispostos a 
isso? Ou pensam que a vida 
cristã resume-se ao recebi-
mento de bênçãos”?

Infelizes pregadores! Incul-
tos, não leem Nietzsche? De 
fato, só leem Bíblia... Já disse 
o neto e filho de pregadores 
e eminente pensador:

”Toda a moral de aperfei-
çoamento, ainda a cristã, 
foi um equívoco… A mais 

da corrupção que ocorre em 
nosso Congresso, e que pre-
tende contaminar os valores 
familiares. Se uma nação 
perder seus valores mais in-
trínsecos, então esta nação 
está sujeita a desaparecer. 
Impérios históricos como o 
antigo Egito, a Babilônia, a 
Grécia e Roma perderam sua 
força e foram praticamente 
extintos quando deram bre-
cha para a relativização dos 
valores que os sustentavam.

A Lei da Mordaça foi ve-
tada pela nossa presidente, 
mas manobras estão sendo 
feitas para privilegiar a mino-
ria e calar a maioria. O Su-
premo Tribunal Federal, em 
5/5/2011, influenciado por 
simpatizantes gays, já atuou 
com desrespeito à lei máxima 
da nação ao julgar proce-
dente a união estável entre 
casais homossexuais. Ora, se 
a Constituição é desrespeitada 
em prol do homossexualismo, 
o que esperar do futuro? Esta 
manobra inconstitucional 
agora atua como justificativa 
para o projeto de lei a ser in-
serido no novo Código Civil, 
aprovado pela Comissão de 
Direitos Humanos, que pre-
tende tornar legal o casamen-
to homossexual, de autoria da 
Senadora Marta Suplicy. 

ofuscante luz do dia, a ra-
cionalidade a todo o custo, 
a vida clara, fria, cuidadosa, 
consciente, sem instintos, na 
resistência contra os instin-
tos, era apenas uma doença, 
uma outra enfermidade – e 
de modo nenhum o regresso 
à “virtude”, à “saúde” à “feli-
cidade”…Ter de combater os 
instintos – eis a fórmula da 
décadence: enquanto a vida 
ascende, a felicidade é igual 
ao instinto”.

Quem tem ouvidos... Pre-
gadores traventos, esse tipo 
de sermão só faz adoecer o 
auditório... Olhem para o 
sermão do Monte, que dis-
parate! Entendo porque uma 
multidão deixou-o falando 
sozinho... Até seus discípulos 
quase se foram frente às suas 
azedas palavras.

A tendência hodierna é 
para o “sentir-se bem” sem-
pre e rápido, somos ‘rapi-
dolatras’ e vocês pregadores 
ignaros desconhecem o mo-

O que vemos é “a car-
roça na frente dos bois”, 
a premissa “faça o errado 
primeiro para depois con-
sertar”. Fica clarividente a 
postura unilateral em favor 
do homossexualismo e o 
desrespeito à opinião públi-
ca, a total desconsideração 
para com o povo brasileiro. 
Isso é que tinha que ser cri-
minalizado!

Portanto, a razão desse 
texto é não só demonstrar 
minha indignação com a 
forma como se tem conduzi-
do um assunto tão comple-
xo, querendo-se encerrá-lo 
com decisões simplistas e 
injustas para com a maioria 
da população, como tam-
bém apelar para que nós, 
como brasileiros que habi-
tam num país que pretende 
ser “um país de todos”, não 
permitamos que as deci-
sões em nossa nação sejam 
tomadas por uma minoria. 
Apelo para que todos os 
brasileiros levantem-se e 
não abafem a voz de sua 
consciência que clama, sim, 
por direitos iguais, e não 
que privilegiem apenas um 
grupo seleto. Se nada fizer-
mos, concordamos não com 
um país de todos, mas com 
“um país dos homos”!

vimento de cultura terapêuti-
ca estadunidense tão visível 
no aumento da falação de 
autoajuda. O pior cego é o 
que não quer ver!

Além do mais o tempo 
destinado ao sermão deve 
ser reduzido, é inconce-
bível que em tempos de 
hipermodernidade eu fique 
tanto tempo ouvindo suas 
‘conclusões’ quando pos-
so eu mesmo determinar 
o sentido do texto bíblico. 
‘Para que tanto trabalho, se 
não há um único sentido, 
mas muitos e diferentes e 
todos igualmente válidos’. 
Surpreso pregador? Também 
entendo de hermenêutica... 

Enfim, se você deseja con-
tinuar seguindo o estilo seco 
como um pão de três dias 
desses pregadorezinhos, co-
metendo os erros ocorridos 
em Atenas, Londres e na Ga-
liléia, sua audiência irá dimi-
nuir, quem sabe acabar... 

‘Quem avisa amigo é’.

Brasil, um país de homos?

Q
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No Piauí, já houve 
treinamento para 
os coordenadores 
das bases opera-

cionais e líderes das frentes 
missionárias que receberão 
equipes da mobilização Jesus 
Transforma, que acontecerá 
no estado de 29 de junho a 
13 de julho. Ao todo, 114 
pessoas de várias cidades do 
Piauí participaram do treina-
mento ministrado pelo pas-
tor Diogo Carvalho, gerente 
operacional de evangelismo. 

Segundo o pastor Marcos 
Azevedo, coordenador de 
missões para o Piauí, a pre-
sença do pastor Diogo foi 
fundamental. “Sem dúvida 
que a segurança em suas 
apresentações, bem como 
o dinamismo para interagir 
com o público, ajudaram e 
muito para passarmos um 
dia inteiro em um local sem 
que isso fosse algo pesado. 
Precisamos estar alinhados 
na visão”. Pastor  Diogo tam-
bém foi o orador do culto de 
comissionamento, realizado 
no período da noite no tem-
plo da Primeira Igreja Batista 
de Teresina (Pr. Gilvan Sobri-
nho), levando a todos uma 
reflexão sobre oração.

“Foi um presente de Deus 
estarmos com os batistas 
piauienses, com os executi-
vos e presidentes das duas 
convenções batistas (Meio-
-Norte e Piauiense) e conferir 
como eles estão preparados e 
entusiasmados para realizar 
a Trans 2013. Os batistas 
piauienses estão realmente 
decididos a ser instrumentos 
de Deus para uma mudança 
nos rumos espirituais daquele 

estado tão carente”, declarou 
o pastor Diogo, que também 
explicou a proposta de fazer 
da Trans um projeto de 100 
dias, começando com oração 
e ultrapassando o período 
de 15 dias em que os vo-
luntários ficam nos campos. 
Na Trans Piauí, os batistas 
piauienses e os voluntários 
de outros estados usarão os 
dias de ação para anunciar o 
Evangelho e, de acordo com 
a receptividade das pessoas, 
iniciar relacionamentos disci-
puladores, mas a continuida-
de disso ficará por conta das 
igrejas e congregações locais, 
depois que os voluntários “de 
fora” se despedirem do pro-
jeto. “Os líderes que estavam 
no treinamento aceitaram 
este desafio e a Trans Piauí 
só terminará mesmo no dia 
22 de setembro, quando em 
cada uma das frentes mis-
sionárias haverá o batismo 
daqueles que se converteram 
ao longo da Mobilização 
Jesus Transforma e foram 

discipulados. Esse ano, en-
traremos numa nova fase do 
projeto inaugurando a Trans 
numa visão de evangelização 
discipuladora”, esclareceu o 
pastor Diogo.

O pastor Fernando Brandão, 
Diretor Executivo de Missões 
Nacionais, não pode estar 
presente, mas empolgou a 
todos por meio de uma men-
sagem pelo celular. “Creio 
que estamos começando um 
novo tempo na evangelização 
do Brasil”, disse ele, ao ava-

liar a importância do evento 
que comprova o interesse e 
o envolvimento dos batistas 
piauienses que, agora, estão 
prontos para a Trans.

A mobilização Jesus Trans-
forma no Piauí tem o objetivo 
de impactar um grande núme-
ro de vidas e também mudar 
a atual realidade que aponta 
o estado como sendo o que 
apresenta o menor percentual 
de evangélicos, segundo pes-
quisas do IBGE. É necessário 
que um grande número de 

batistas se disponha a ser luz 
entre os piauienses. A meta 
consiste em conseguir 1.500 
voluntários, que serão divi-
didos em 100 equipes que 
evangelizarão, discipularão e 
também ajudarão no processo 
de revitalização de igrejas e 
congregações, bem como na 
implantação de novos traba-
lhos.

Participe da Trans Piauí e 
convide os demais membros 
de sua igreja para impactar 
este estado. 

Batistas piauienses se preparam 
para a Trans de julho

Pr. Gilvan fala sobre os 100 dias de oração pela família

Pr. Marcos apresenta o orador da noite - Pr. Diogo 
(blusa azul marinho) 

Foto oficial dos participantes do treinamento
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Os voluntários da 
Primeira Igreja 
Batista de Belém 
ampliam os es-

forços de mobilização rumo 
ao Despertar 2013, a ser re-
alizado de 17 a 20 de julho 
no Centro de Convenções e 
Feiras da Amazônia, Hangar. 
Neste sentido, o dia 18 de 
agosto marcou o início da 
movimentação no estado 
do Pará, com a realização 
do “Café & Convivência”, 
evento que reuniu setenta 
pastores-líderes na capital do 
Pará, Belém.

A partir desse encontro, as 
comissões temáticas que pre-
param o evento do Despertar 
estão se reunindo todas as 
terças-feiras na sede da PIB 
para discutir ideias, traçar 
planos, estabelecer diretrizes, 
definir ações estratégicas das 
equipes de trabalho e fazer o 
balanço semanal das ativida-
des estabelecidas enquanto 
tarefas a serem cumpridas.

Para a adesão de novos 
voluntários, a Comissão de 
Comunicação do evento 
abriu um link no site da Pri-
meira Igreja Batista do Pará, 
onde os voluntários estão se 
inscrevendo para ajudar na 
divisão e execução das tare-
fas, de acordo com a escolha 
pessoal da área de interesse. 
Após a efetivação das inscri-
ções, foram escolhidos os 
coordenadores de equipes, 
que estão participando sema-
nalmente do cronograma das 
reuniões e outras iniciativas 
mobilizadoras.

O entrosamento, informa-
ção, diálogo e novas ins-
crições de voluntários ao 
congresso Despertar vem 
sendo facilitados por meio da 

realização, uma vez por mês, 
de Reuniões Motivacionais 
em várias igrejas de Belém. 

Até o momento já foram 
visitadas a Igreja Equatorial, 
Igreja da Perebebuí, Igreja 
da Pedreira, Primeira Igre-
ja Batista da Marambaia e 
Igreja de Canudos. Em todos 
esses locais as comissões 
foram recepcionadas com 
muito carinho pelos irmãos 
e aconteceram novas adesões 
de jovens voluntários. Com 
essas iniciativas, simples, 
mas eficientes, as comissões 
temáticas observam, a cada 
mês, o crescimento de volun-
tários que somam neste início 
de abril cerca de mais de 200 
inscritos. 

O clima de entusiasmo 
que contagia os coordena-
dores das comissões temá-
ticas levou à iniciativa, em 
uma reunião de fevereiro, 

da realização do dia “D” 
Despertar, com o objetivo 
de que as igrejas batistas em 
todo o Brasil se unissem para 
a celebração no domingo,14 
de abril, num apoio total ao 
Despertar, evento que teve 
muito de louvor, intercessão 
e palavra motivacional, con-
clamando a Juventude Batista 
a assumir de coração e mente 
o projeto Coram Deo, que 
significa “Diante da face de 
Deus!”.

Nas palavras da Coordena-
dora Geral do Despertar em 
Belém, a empresária Ilvana 
Brasão, “em janeiro de 2013, 
Deus nos concedeu grande 
benção, levantando pessoas, 
líderes estaduais e abrindo 
as portas do local do evento, 
ficando definido o Centro 
de Convenções e Feiras da 
Amazônia, o Hangar, um dos 
locais de eventos mais belos 

e modernos da região Norte 
e do país. Glória ao nosso 
Deus!”, comemora Ilvana.

“O Comitê e a Comissão de 
Divulgação têm sido incansá-
veis em percorrer as igrejas e 
assembleias das nossas con-
venções estaduais (COBAPA 
e COBAC), acompanhando, 
tanto na capital, como em 
diversas cidades do interior 
do estado, para conclamar 
nossa juventude a fazer parte 
deste desafio!”, entusiasma-
-se a Coordenadora Geral 
Ilvana, para quem cada um 
de nós tem se tornado multi-
plicador desta benção : Des-
pertar2013!.

Mascote - Ilvana Brazão 
ainda lembra que foi criado 
até um mascote, a exemplo 
dos grandes eventos interna-
cionais, para a diferenciação 
de imagem do Despertar. O 
mascote foi, digamos, “bati-

zado” com o sugestivo nome 
de “Açaíto”, em homenagem 
à nossa mais típica fruta tro-
pical de várzea, famosa in-
ternacionalmente, “o nosso 
açaí de cada dia”, e que neste 
caso foi personalizado como 
o amor incondicional em ser-
vir no receber toda a juven-
tude brasileira no estado, que 
tem um povo alegre e acolhe-
dor, uma característica dos 
paraenses. E o povo batista 
no Pará tem se preparado a 
cada dia com a mobilização 
de cada igreja, abrindo suas 
portas para hospedagem, nas 
cantinas, almoços, tudo para 
inscrever sua juventude, e 
adquirir estandes para feira, 
ofertas voluntárias e diversas 
doações. 

No dia 13, sábado, reali-
zaremos o nosso II Cafê & 
Convivência, onde recebere-
mos aproximadamente 250 
pastores, líderes e voluntá-
rios quando celebraremos 
irmanados o que Deus já está 
realizando em nossas vidas, 
os testemunhos de ações de 
sucesso, entrega de material 
promocional e a primeira ma-
téria jornalista, a ser divulgada 
em um dos maiores veículos 
de comunicação na Amazô-
nia, o jornal “O Liberal”. 

“Por tudo isso, e muito 
mais que Deus providencia-
rá até a semana do Despertar, 
tem sido fundamental, a nos-
sa integração, a comunhão 
e crescimento espiritual. Im-
porta-nos servir a Deus, pois 
“dele e por ele, e para ele, 
são todas as coisas; glória, 
pois, a ele eternamente(Rm 
11.36). Amém. 

Registro : ASCOM/Comitê 
Local - Belém do Pará, Des-
pertar 2013

Belém avança na mobilização de 
voluntários rumo ao Despertar 2013
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Destaque na luta pela 
aprovação do Estatuto 

da Juventude

A Juventude Batista Bra-
sileira (JBB), nos últimos 
tempos tem dedicado parte 
de seu ministério na elabo-
ração de Políticas Públicas 
de Juventude, com efetiva 
participação no Conselho 
Nacional de Juventude (Con-
juve). Exerce atualmente 
um segundo mandato neste 
órgão da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, 
anteriormente representada 
pelo pastor Sérgio Pimentel 
de Freitas (ES), sendo que no 
momento seu representante 
é o Primeiro-Secretário, Igor 
Bonan(RJ), que hoje é Co-
ordenador da Comissão de 
Parlamento do Conjuve e 
por isso é membro da mesa 
diretora ampliada.

Neste contexto, a JBB par-
ticipou como convidada da 
Reunião da Organização 
Ibero-Americana de Juven-
tude (OIJ), que é composta 
por Ministros de Estado e 
responsáveis por juventudes 
da América Latina, Portugal e 
Espanha, inclusive compon-
do a mesa de abertura, re-
presentando a sociedade civil 
organizada. Neste evento, o 
irmão Igor Bonan foi convi-
dado a contribuir com textos 
para o site Juventud Con Voz, 
mantido pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD).

O que é o Conjuve?

O Conselho Nacional de 
Juventude foi criado em 2005 
pela Lei 11.129, que tam-
bém instituiu a Secretaria 
Nacional de Juventude, vin-

culada à Secretaria-Geral da 
Presidência da República, e 
o Programa Nacional de In-
clusão de Jovens (Projovem). 
O Conselho tem, entre suas 
atribuições, a de formular 
e propor diretrizes voltadas 
para as políticas públicas 
de juventude, desenvolver 
estudos e pesquisas sobre a 
realidade socioeconômica 
dos jovens e promover o 
intercâmbio entre as organi-
zações juvenis nacionais e 
internacionais.

O Conjuve é composto por 
1/3 de representantes do po-
der público e 2/3 da socieda-
de civil, contando, ao todo, 
com 60 membros, sendo 20 
do governo federal e 40 da 
sociedade civil. A represen-
tação do poder público con-
templa, além da Secretaria 
Nacional de Juventude, todos 
os ministérios que possuem 
programas voltados para os 
jovens, a Frente Parlamentar 
de Políticas para a Juventude 
da Câmara dos Deputados e 
o Fórum Nacional de Gesto-
res Estaduais de Juventude, 
além das associações de pre-
feitos. Essa composição foi 
estruturada para que as ações 
sejam articuladas em todas as 
esferas governamentais (fe-
deral, estadual e municipal), 
o que contribuirá para que a 
política juvenil se transforme, 
de fato, no Brasil, em uma 
política de Estado. A JBB 
está na cadeira de represen-
tação de movimento jovem 
religioso.

Na luta pela aprovação 
do Estatuto da Juventude

Desde 2004 no Congres-
so Nacional, o Estatuto da 
Juventude é uma lei que 

resgata a cidadania jovem 
no Brasil. Ela garante aos 
jovens direitos à educa-
ção, a liberdades, à meia 
entrada, à meia passagem 
em ônibus interestaduais, 
dentre outros. Aprovada na 
Câmara Federal em 2011, 
no Senado já foi aprovada 
na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania e 
na Comissão de Assuntos 
Sociais, ganhando regime 
de urgência para tramitar 
no plenário do Senado e 
podendo ser aprovado a 
qualquer momento.

 Como Coordenador da 
Comissão de Parlamento, 
o representante da JBB tem 
tido participação direta, par-
ticipando de audiência pú-
blica em Porto Alegre, onde 
entregou ao Senador Paulo 
Paim uma Bíblia pelo seu ani-
versário, em nome da JBB, e 
inclusive compôs a comitiva 
que esteve com o Senador 
Renan Calheiros, presidente 
do Congresso Nacional pe-
dindo a aprovação da matéria 
com urgência. 

Construção de Políticas 
Públicas de Juventude

 Desde 2009, a JBB tem na 
sua estrutura a Coordenado-
ria de Juventude e Sociedade, 
que tem organizado diversos 
fóruns de juventude para 
discutir políticas públicas 
e inserções dos jovens na 
tomada de decisões comuni-
tárias e participação cidadã. 
O primeiro aconteceu em 
janeiro de 2011 na cidade 
de Niterói (RJ), por ocasião 
da Assembleia da Convenção 
Batista Brasileira, já tendo 
sido realizado em diversos 
lugares da Federação.

Juventude Batista Brasileira 
Contribui na Construção de Políticas 

Públicas no Brasil

Basta ao discípulo ser 
como seu Mestre

Não podemos ficar alheios 
ao que acontece ao nosso 
lado. A JBB tem colocado 
Deus em todas as suas ações 
e incentivado os jovens a 
proceder de igual modo. Na 

semelhança com o Mestre, 
que viu a fome do povo e 
que se mantinha sensível 
ao que acontecia ao redor, 
a JBB tem esse altruísmo de 
conscientizar aos jovens ba-
tistas do Brasil de que “basta 
ao discípulo ser como seu 
Mestre.”
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A dignidade humana 
é um princípio fun-
damental que está 
inserido na Consti-

tuição da República Federati-
va do Brasil (1988) no artigo 
1º inciso III, e, como consta 
no artigo 3º da CF/88, o pro-
mover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discrimi-
nação.

Em várias passagens bí-
blicas, Jesus retrata muito 
bem o resgate da dignidade 
humana. João 4.1-42 relata 
o encontro do Mestre com 
a mulher samaritana. No 
contexto histórico da época 
havia uma barreira no re-
lacionamento entre judeus 
e samaritanos, porque em 
Samaria havia muitos povos 
pagãos e os judeus que lá 
viviam casavam-se com pes-
soas pagãs, configurando os 
casamentos mistos. Este foi 
um dos grandes motivos pe-
los quais os judeus excluíam 
os samaritanos, não reconhe-
cendo-os como povo judeu.

Na citada passagem bíbli-
ca, Jesus, ao iniciar a con-
versa com a mulher, quebra 
esta barreira de relaciona-
mento. Acredita-se que esta 
mulher era discriminada de 

Elaborada por Lidia B. 
Pierott Moreira
Divisão Crianças da 
UFMBB.

Base bíblica: Gênesis 
1.27 e Mateus 18.1-5.

Objetivos: 
• Reconhecer que a crian-

ça é uma pessoa com carac-
terísticas próprias da fase da 
vida em que está.

• Entender que a criança 
foi criada por Deus e que tem 
muito valor.

Materiais:
• Cole um pedaço de pa-

pel alumínio num prato de 
papelão para formar um es-
pelho.

• Cântico: escolha um que 
fale sobre o valor que cada 
pessoa tem para Deus.

• Figuras de pessoas de 
várias idades: bebê, criança, 
adolescente, jovem, adulto e 
melhor idade.

• Versículo bíblico - Gêne-
sis 1.27. Bíblia.

um modo geral, por ser mu-
lher; pelos judeus, por ser 
samaritana; e pela própria 
comunidade, por ser “peca-
dora” (pois na história consta 
que ela teve seis homens).

A aproximação de Jesus 
com a mulher samaritana traz 
algumas lições:

Jesus não faz acepção 
de pessoas.

A origem da comunidade a 
que aquela mulher pertencia 
não foi empecilho para que 
Jesus se aproximasse dela. 
Este é mais um exemplo que o 
Mestre nos dá de que não deve 
haver discriminação contra a 
pessoa em sua raça, cultura , 
cor ou origem religiosa.

Jesus aproveitou a 
oportunidade.

No momento em que es-
tava ali, mesmo cansado, 
Jesus parou para beber água 
e aproveitou a oportunidade 
para conversar com aquela 
mulher. Esta conversa trouxe 
dignidade para a mulher, que 
normalmente teria sido des-
prezada e ignorada por um 
homem judeu. Mais do que 
isso, Jesus trouxe a salvação 
à mulher, descobrindo o seu 
valor diante de Deus e como 
ser humano.

• Massa de modelar.
• Bíblia ilustrada.

Desenvolvimento:
Atividade 1 - Ao receber 

cada criança, mostre o es-
pelho e recite: “O Senhor 
formou você, por isso você 
é uma obra maravilhosa de 
Deus” (Sl 139.13-14).

Atividade 2- Cante a mú-
sica escolhida e afirme que 
cada criança é muito valiosa 
para o Senhor.

Atividade 3 - Chame um 
menino e uma menina à fren-
te. Peça que as crianças as ob-
servem e, em seguida, digam 
o que eles têm em comum e 
o que não têm em comum. 
Após as respostas, leia o ver-
sículo de Gênesis 1.27, desta-
cando a criação do homem e 
da mulher e o valor que cada 
um tem para Deus.

Atividade 4 - Mostre as gra-
vuras e pergunte às crianças 
como é a vida das pessoas 
em cada uma dessas fases. 
Leve-as a refletirem sobre as 
diferenças de comportamen-

Jesus transforma a 
história de vida da 
mulher samaritana.

É interessante que quando 
Jesus lhe pede para pegar 
água, ela mesma pergunta o 
porquê do Mestre pedir água 
para uma mulher samaritana. 
Percebe-se que aquela mu-
lher já estava acostumada a 
ser discriminada. 

Ela se torna mensageira 
do evangelho

Após a conversa com Jesus, 
ela deixa o seu cântaro e 
volta até a cidade para falar 
com a sua comunidade sobre 
o homem com quem con-
versara. Muitos samaritanos 
creram em Jesus por causa 
da mensagem e alegria que 
aquela mulher transmitia. 
Isso lhe trouxe dignidade 
diante a comunidade. Você 
já teve a oportunidade de 
estar perto de uma pessoa 
que esteve rejeitada pela so-
ciedade? Você já passou por 
situações em que se sentiu 
rejeitado?

Pensando na nova geração, 
quanto crianças, adolescen-
tes e jovens têm passado por 
situações como a mulher 
samaritana? Muitos são in-
compreendidos, desrespeita-
dos e ignorados. Como, por 

to das pessoas em cada uma 
das fases. Após as respostas, 
pergunte: “Qual a fase em 
que vocês estão? O que cos-
tumam fazer? O que mais 
gostam de fazer”? 

Atividade 5 - Dê um pe-
daço de massa de modelar 
para cada criança e peça que 
modele o seu próprio corpo. 
Quando terminar, deverá co-
locar a modelagem em cima 
de uma base de papelão. Em 
seguida, solicite que cada 
uma mostre como se fez e 
diga algo que aprecia em si 
mesmo e algo que não apre-
cia. Fale que as pessoas têm 
características diferentes, por 
isso todas são importantes. 

Atividade 6 – Conte a his-
tória para as crianças usando 
a Bíblia ilustrada:

Jesus ensinava lições pre-
ciosas aos seus discípulos e 
eles sempre tinham pergun-
tas para fazer a Jesus, pois 
queriam saber a sua opinião 
sobre tudo. Certo dia, os dis-
cípulos chegaram perto de 
Jesus e perguntaram:

exemplo, uma criança que 
foi abusada sexualmente e 
passa a ter comportamentos 
estranhos: rebeldia, proble-
mas com o sono, sentimento 
de rejeição e isolamento do 
contato com as pessoas. Em 
muitos momentos a socieda-
de só vitimiza esta criança e 
permite que ela mesma se 
culpe. 

Outro exemplo é o ado-
lescente viciado em drogas, 
onde, na maioria das vezes, 
um determinado grupo social 
prefere excluí-lo do convívio 
social, punindo-o somente, 
não procurando tratar a cau-
sa. Pois a exclusão passar a 
ser o caminho mais fácil para 
a justificativa do adolescente 
não ter mais solução. Já outro 
grupo o “abraça”, oferecen-
do-lhe cada vez mais drogas, 
entorpecentes e meios para 
que mergulhe mais e mais 
neste caminho. Qual tem 
sido o papel de nós cristãos 
diante destas situações? Será 
que estamos agindo como 
os judeus da época do Novo 
Testamento, tratando esta 
nova geração como samari-
tanos? Temos disponibilizado 
tempo para conversar com 
eles? 

Esta nova geração tem ca-
racterísticas bem singulares. 

– Quem é o maior no reino 
do céu?

Eles estavam querendo sa-
ber quem era a pessoa mais 
importante do céu.

A resposta de Jesus foi sur-
preendente. Ele chamou uma 
criança que estava por perto, 
colocou-a no meio deles e 
disse:

– Na verdade, se vocês não 
mudarem de vida e não se tor-
narem como crianças, nunca 
entrarão no reino do céu.

Ao falar assim, Jesus mos-
trou que o importante não 
era os discípulos saberem 
quem era o maior no céu, 
mas sim o que teriam que 
fazer para entrar no céu. 

Ele deu o exemplo da crian-
ça, que é sincera e acredita 
no que lhe ensinam, depois 
continuou dizendo:

– Quem se tornar humilde 
como esta criança, esse será 
o maior no reino do céu. 
Quem recebe uma destas 
crianças em meu nome, re-
cebe a mim. Mas quem fizer 
tropeçar um destes peque-

Tudo é mais prático. Adoles-
centes e jovens conseguem 
realizar várias atividades ao 
mesmo tempo e buscam a 
realização pessoal com afin-
co. É um grupo bem conec-
tado com o mundo, aberto a 
novos aprendizados e priori-
zando as relações humanas. 
Infelizmente, alguns abusam 
destas características e vão 
por um caminho errado. 
Cabe a nós, cristãos, agir-
mos como Jesus agiu. Não 
condenando-os, mas trazen-
do a palavra de salvação e 
restauração da dignidade, da 
autoestima e dos valores que 
ao longo do caminho foram 
sendo perdidos. É preciso 
mostrar para esta geração 
que não se deve se confor-
mar com esse mundo, mas 
transformá-lo pela renova-
ção do entendimento, para 
que se possa experimentar 
qual seja a boa, agradável 
e perfeita vontade de Deus. 
(Rm 12.2).

Que possamos fazer como 
Jesus fez: aproveitar a opor-
tunidade e influenciar esta 
nova geração de forma tal 
que sejam como aquela mu-
lher samaritana que voltou 
à sua comunidade com dig-
nidade e propagou o que 
vivenciou com Jesus.

ninos que creem em mim, 
estará pecando. Neste caso 
seria melhor a pessoa ser 
pendurada pelo pescoço a 
uma pedra de moinho para 
afundar no mar.

Falando assim, Jesus mos-
trou aos discípulos o quanto 
as crianças são importantes. 
Todos têm que ser sinceros e 
humildes como uma criança 
e têm que tratar as crianças 
com cuidado e amor.

Atividade 7 - Ore e agrade-
ça a Deus por cada criança 
que ele criou. Caso saiba, 
cite o nome de cada uma que 
estará presente na aula.

Atividade 8- Todas as crian-
ças deverão formar um círcu-
lo com uma das mãos para 
frente.Uma criança ficará no 
centro e começará a brinca-
deira, circulando por dentro 
do círculo e batendo na mão 
de uma criança. A criança em 
que ela bater deverá completar 
a frase que ela estará falando: 
“Sou criança e...”. A brincadei-
ra continuará, podendo trocar 
a criança do centro.

Departamento de Ação Social da CBB

Jesus: restaurador da dignidade humana

Sou criança, tenho um grande valor

O Departamento de Ação Ação Social da CBB traz mais um conjunto de materiais para você trabalhar 
na sua igreja no Dia Batista de Ação Social. Abaixo você terá um estudo bíblico para adultos e um 

para crianças. Outras sugestões cencontram-se disponíveis no site www.batista.com/acaosocial
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Tour of Hope irá ao Chile em julho
Willy Rangel – Redação de 
Missões Mundiais

Um grupo de dez 
jovens e adoles-
centes de Soroca-
ba/SP participará 

em julho juntamente com a 
caravana Tour of Hope que 
irá ao Chile para testemu-
nhar o Evangelho de Cristo. 
Este grupo está na expecta-
tiva para chegar à cidade de 
Iquique, no norte do Chile, 
para ajudar o trabalho desen-
volvido pelos missionários 
Luiz César e Deise Queiroz, 
do Programa Esportivo Mis-
sionário (PEM), de Missões 
Mundiais.

No campo, esses jovens, 
da IB Vila Santana e IB Boas 
Novas, em Sorocaba, atuarão 
juntamente com os missio-
nários com atividades es-
portivas, KidsGames, artes e 
evangelismo.

Esse grupo tem recebido 
um treinamento semanal 

oferecido pelo Ministério 
de Missões da IB Boas No-
vas. O treinamento oferece 
espanhol básico, métodos 
de evangelismo, entre ou-

tras ferramentas que aju-
darão os jovens a dar o 
melhor  de s i  no campo 
missionário. Um dos in-
tegrantes dessa caravana 

é Andrezza Almeida, que 
participou da sétima turma 
do projeto Radical Latino-
-Americano e tem ajudado 
no treinamento.

O Tour of Hope
Criado em 2008, o Tour 

of Hope é coordenado pelo  
pastor Marcos Grava, de 
Missões Mundiais, e é um 
projeto que tem aberto por-
tas para o Evangelho. A ini-
ciativa começou quando 
uma caravana de ex-joga-
dores cristãos brasileiros 
realizou jogos amistosos em 
países asiáticos e africanos. 
Desde então, as equipes de 
voluntários do Tour of Hope 
já colaboraram com a re-
construção de países afeta-
dos por catástrofes, como o 
Haiti (terremoto em 2010) e 
o Japão (tsunami em 2011). 
Escreva para tourofhope@
jmm.org.br e fique por den-
tro da agenda de carava-
nas. Atletas, médicos, enfer-
meiros e educadores têm o 
perfil ideal para participar. 
Faça como os jovens de 
Sorocaba: participe de uma 
caravana voluntária Tour of 
Hope.

Eliana Moura – Redação de 
Missões Mundiais

Dependência, de-
safio, realização, 
vocação, transfor-
mação, emoção, 

entrega, mudança, obedi-
ência, crescimento, apren-
dizado, superação, serviço, 
intimidade, trabalho, atitude. 
É assim que as turmas em 
treinamento do Programa 
Radical definem ser um Vo-
luntário Sem Fronteiras. O 
programa completa 10 anos 
em 2013 e, conforme conta 
o coordenador, pastor  Fa-
biano Pereira, a ideia central 
é a de proporcionar a jovens 
vocacionados para o campo 
transcultural uma porta para 
o cumprimento desta missão. 

Hoje, Missões Mundiais 
tem 36 jovens em treinamen-
to para as próximas turmas,  
que incluem o primeiro en-
vio do programa à Ásia e ao 
Haiti, além da quarta turma 
do Radical Luso-Africano. 

No total, temos 86 jovens 
espalhados pelas Américas e 
África em atividade por meio 
do Programa Radical.

Entre os participantes do 
treinamento 2013 do pri-
meiro semestre, podemos 
conhecer o Samuel, de 25 
anos. Ele veio de Maceió/
AL, depois de esperar nove 
anos pela implantação do 
programa na Ásia. “Assim 
que  vi a proposta do proje-
to, me identifiquei logo de 
cara. Em 2009, eu soube do 
Radical Ásia. Deus já estava 
me levando a orar por esse 
lugar”, diz Samuel.

Rebeca, de Goiânia, tem 
uma história parecida com a 
de Samuel: “Oro pelo Radi-
cal Ásia desde 2008. Quando 
fui ao SIM, o congresso sobre 
vocação promovido por Mis-
sões Mundiais em parceria 
com a JMN, tive mais uma 
confirmação de Deus em mi-
nha vida”. Ilana, de Maceió, 
está a caminho do Haiti. Ela 
sabe que sua profissão, seu 

chamado e ministério expres-
sam de maneira completa a 
sua vida como cristã nessa 
Terra. Enquanto muitos dos 
seus colegas de treinamento 
estavam no SIM, Ilana estava 
em uma pousada no interior 
de Alagoas e nem sabia que 
o Radical Haiti existia. No 
entanto, a mão de Deus enca-
minhou seus sonhos e, mes-
mo sem sinal suficiente para 
que seu telefone funcionas-
se, ela recebeu uma ligação 
confirmando seu ingresso na 
primeira turma que vai para 
este país.

As fronteiras para os Vo-
luntários sem Fronteiras não 
existem. O pastor  Fabiano 
compartilha que a equipe 
está “sonhando coisas gran-
des com a JMM e clamando 
para que o Senhor abra por-
tas”. Ele ainda confirma: “No 
próximo ano, vamos começar 
o Radical Europa”. 

O sentimento comum a to-
dos da equipe é  de gratidão 
a Deus pela continuidade 

deste sonho, que é o Progra-
ma Radical. Um sonho que 
inclui ver os jovens batistas 
brasileiros chegando a todos 
os continentes levando a 
verdade, vivendo a melhor 
fase da vida agradando ao 
Senhor, servindo a outros, 
e não a si mesmos. Missões 

Mundiais anseia pelo dia em 
que a resposta de todos os 
cristãos à pergunta “quando 
você sentiu o chamado de 
Deus?” seja a mesma de nos-
sos missionários Radicais: “O 
meu chamado missionário 
aconteceu no dia em que me 
converti”.

Jovens de Sorocaba farão parte do Tour of Hope Chile em julho

Nossos voluntários sem fronteiras

Primeira turma do Radical Haiti está em treinamento no Rio de Janeiro Radical África 9 segue para o campo em junho

Pr. Marcos Grava visita jovens em treinamento
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Paulo Christiano Mainhard
Membro da IB Itacuruça - RJ

Nos idos das déca-
das de 50 e 60, 
quem acompa-
nhava as ativida-

des radiofônicas do Serviço 
Noticioso Atlas há de se lem-
brar da excelente voz e dos 
inspirados sermões do Pastor 
Osvaldo Ronis. Era, indis-
cutivelmente, a melhor voz 
dos programas evangélicos, 
embora não fosse ele nascido 
no Brasil.

Osvaldo Ronis, que no 
dia 17/5/2013 completa o 
centenário, nasceu na ci-
dade de Riga, na Letônia, 
filho de pais originalmente 
luteranos, que ainda na Eu-
ropa integraram-se à Igreja 
Batista. Vindos para o Brasil 
em 1922, quando o menino 
contava nove anos de ida-
de, foram residir em Varpa, 
São Paulo, onde se formava 
uma grande colônia de letos 
batistas. 

Aos 16 anos de idade, 
Osvaldo se decidiu por Je-
sus Cristo, sendo batizado 
6/10/1929, ainda em Varpa, 
onde realizou seus estudos 
básicos. Sentindo-se cha-
mado para o Ministério da 
Palavra, seguiu para o Rio 
de Janeiro, onde fez os estu-
dos secundários no Colégio 
Batista Shepard e, a seguir, 
o Curso de Teologia no Se-
minário Teológico Batista 
do Sul do Brasil. Concluí-
do este curso em 1940, foi 
consagrado ao ministério 
no dia 2/12/1940, na Igreja 
Batista do Zumbi, na Ilha do 
Governador, Rio de Janeiro, 
perante um Concílio que 
contou com 11 pastores e 
cinco diáconos e do qual foi 
orador oficial o saudoso pas-
tor José de Miranda Pinto.

Casou-se com D. Evan-
gelina Bond Ronis, neta do 
famoso historiador e pro-
fessor Rocha Pombo, em 
1936, união que durou 75 
anos (D.Evangelina faleceu 
em 7/06/2012) e da qual 
resultou uma prole consti-
tuída, hoje, de sete filhos 
(um falecido), 13 netos e 13 
bisnetos. 

O ministério pastoral do 
Pastor Ronis foi dos mais 
profícuos, não apenas por 
sua intensa atividade evan-
gelizante, pelos milhares de 
batismos que realizou e pe-
las igrejas que pastoreou, até 
2005, num ministério que 
durou nada menos de 65 
anos, nas seguintes igrejas: 
1) Barra do Piraí (RJ) (duas 
vezes, num total de quase 
11 anos); 2) Bastos (SP); 3) 
Inúbia Paulista (SP) (2 anos); 

4) Tupã (SP) (1 ano); 5) Tiju-
ca (hoje PIB do Andaraí) (10 
anos); 6) Primeira da Penha 
(RJ) (16 anos); 7) São Bernar-
do, Campinas (SP) (11 anos): 
e, finalmente, após 6 anos 
como membro da Igreja Ba-
tista do Tauá (RJ), assumiu a 
8) Igreja Batista Jardim Duas 
Praias, numa área carente da 
Ilha do Governador (RJ), que 
pastoreou de 1998 a 2005, 
quando já contava com mais 
de 85 anos de idade, onde 
realizou abençoado minis-
tério.

Além de atuar como Pastor 
Titular das igrejas listadas, 
foi Pastor Interino das se-
guintes igrejas: 1) Mendes 
(RJ), 2) Paulo de Frontin (RJ), 
(3) Lucélia (SP), (4) 2ª de 
Bonsucesso (RJ), 5) Central 
de Varpa (SP) e (6) Redentor, 
de Americana (SP).

Homem estudioso, foi con-
vidado no fim de 1961 pelo 
Dr. A.B.Oliver, então Reitor 
do Seminário do Sul , a as-
sumir a cátedra de Geogra-
fia Bíblica, o que o fez em 
1962, passando a trabalhar 
em tempo integral e a resi-
dir naquela casa, a partir de 
1965 até 1981. Nesse perío-
do, Dona Evangelina, mais 
conhecida pelos seminaris-
tas como “Tia Eva”, desen-
volveu importante trabalho 
junto aos alunos daquela 
casa.

Homem inquieto e cons-
ciente da necessidade de 
melhor se aperfeiçoar para 
o exercício de sua missão, 

matriculou-se, com 57 anos, 
na Universidade Gama Filho, 
onde fez com brilhantismo 
o curso de Pedagogia, que 
concluiu em 1973. A seguir, 
uma vez mais demonstrando 
o seu compromisso com a 
educação teológica, fez o 
Curso de Mestrado em Teolo-
gia pelo STBSB, que concluiu 
em 1976. Profícuo, publicou 
o excelente livro Geografia 
Bíblica, manual adotado na 
maioria das instituições te-
ológicas do Brasil e, ainda, 
o livro Uma Epopeia de Fé, 
volume alentado que relata 
a história dos batistas letos 
no Brasil e sua influência na 
expansão do Reino de Deus 
em nosso país.

Aluno brilhante em seus 
estudos universitários, pas-
sou a ser requisitado por 
diferentes instituições su-
periores para lecionar em 
seus quadros. Dessa forma, 
entre 1974 e 1981, lecionou 
na Faculdade de Filosofia 
de Campo Grande (RJ), na 
Faculdade de Educação, Ci-
ências e Letras de Duque de 
Caxias (RJ) e na Faculdade 
de Educação Souza Marques 
(RJ), sempre apreciado e 
aplaudido por seus alunos. 
Em seu trabalho universi-
tário, continuava sempre 
sendo o indefectível “pastor 
de almas”, com um testemu-
nho que tocava todos os seus 
alunos.

Exerceu inúmeros cargos 
na Denominação e cuja re-
lação seria cansativo enu-

merar. Contudo, há que se 
destacar a liderança que 
sempre teve entre os batistas 
letos, tendo exercido por 12 
anos consecutivos a presi-
dência do Reino de Obreiros 
de Origem Leta no Brasil e 
durante 40 anos as funções 
de membro do Conselho 
da Associação das Igrejas 
Batistas Letas do Brasil, sen-
do seu presidente por três 
mandatos.

Osvaldo Ronis não é um 
obreiro qualquer. Excelen-
te pastor, exímio adminis-
trador, pregador inspirado 
da Palavra sempre preso à 
mensagem bíblica, servo 
dedicado, evangelista excep-
cional, enfim uma SERVO 
DEDICADO AO SENHOR, 
exemplo para as novas ge-
rações e modelo a ser hu-
mildemente seguido pelos 
novos obreiros. 

Somos agradecidos a Deus 
pelo centenário do Pastor 
Ronis, pelo seu ministério, 
pelo seu irretocável exemplo 
de servo, de pastor, de pai, 
de professor, de estudioso, 
de homem de letras, de mi-
nistro e sobretudo ao seu 
exemplo de HOMEM DE 
DEUS. 

Para comemorar o aniver-
sário de 100 anos do Pastor 
Osvaldo Ronis a Primeira 
Igreja Batista da Penha, no 
Rio de Janeiro, estará reali-
zando um culto de gratidão 
no dia 11.5.2013, às 19h30. 
O orador da ocasião será o 
Pastor Celso Fortunato Se-

queiros Martinez, da SIB em 
Barra do Piraí (RJ). A PIB da 
Penha fica localizada na Rua 
Belisário Pena, 832 – Bairro 
da Penha, Rio de Janeiro 
(RJ). 

PS – O subscritor destas 
linhas tem a honra de ter 
a sua vida direta ou indi-
retamente ligada ao Pastor 
Osvaldo Ronis, a saber: 1) 
Nasceu quando seu pai era 
colega do Pastor Ronis no 
Seminário Teológico Batista 
do Sul do Brasil; 2) Foi pas-
toreado pelo Pastor Ronis 
no período de 1959 a 1961, 
quando membro da então 
Igreja Batista da Tijuca; 3) 
Foi professor de 4 filhos do 
Pastor Ronis, no Colégio Ba-
tista Shepard, no período de 
1962 a 1967; 4) Teve a hon-
ra de ser professor do Pastor 
Ronis (juntamente com o 
Pastor Ronald Rutter), nos 
anos de 1970 a 1972, na 
Universidade Gama Filho; 
5) Trabalhou com o Pastor 
Ronis na Faculdade de Fi-
losofia de Campo Grande e 
na Faculdade de Educação 
e Letras, da UNIGRANRIO, 
no período de 1974 a 1977; 
6) e, finalmente, foi profes-
sor de uma neta do Pastor 
Osvaldo, na Faculdade Ba-
tista de Filosofia, do Colégio 
Batista do Rio, no período 
de 1994 a 1996. Somos 
gratos a Deus por termos de 
alguma forma participado 
da profícua vida do Pastor 
Ronis e sido por ela aben-
çoados. 

Pastor Osvaldo Ronis: 100 anos de 
uma vida dedicada ao senhor
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Dpto de Comunicação da 
PIBSJM

A PIB de São João 
de Meriti, RJ,  co-
memorou seus 88 
anos com um fim 

de semana de programações 
especiais. Foram três cultos 
de celebração a Deus, em 
gratidão por tudo que ele 
realizou ao longo da bela e 
vitoriosa história desta igre-
ja. A ênfase da festividade 
deste ano foi no tema anu-
al da igreja: “O Cristão e o 
Desafio do Relacionamento 
Saudável”.

No sábado, 16 de março, os 
membros da igreja presentes 
e os convidados que partici-
param do culto se uniram em 
adoração ao Senhor juntamen-
te com a irmã Cristina Mel. 
Foi um momento contagiante 
para todas as idades, desde as 
crianças que puderam louvar 
com canções especialmente 
preparadas para elas, como 
para os adultos que cantaram 
junto com Cristina Mel algu-
mas de suas canções mais be-
las e conhecidas. A mensagem 
bíblica da noite veio por meio 
do pastor Mark Ellis.

No domingo,  17 de mar-
ço, foram dois cultos temá-
ticos de gratidão pelos 88 
anos da PIB de São João de 
Meriti. Pela manhã, a igreja 
agradeceu a Deus não ape-
nas pelo aniversário de sua 
organização, mas também 
pelos três anos de ministério 
do pastor  Cláudio José Fa-
rias de Souza, completados 
em 28 de fevereiro. Além 
disso, a Turma da Aventura 
prestou homenagem a todos 
os pastores que presidiram 
a PIB de São João de Meriti, 
e toda a igreja teve a chan-

ce de se alegrar pela vida 
dos irmãos Wilson Martins 
dos Santos, Ruth Ferreira 
Mello e Esther de Carvalho 
Ribeiro, os membros mais 
antigos ainda congregando 
na PIBSJM.

O culto da manhã contou 
também com a participação 
do Coro Reunido da PIB de 
São João de Meriti e com 
a abençoada palavra do 
pastor  Josué Vallandro de 
Oliveira Junior, da Igreja 
Batista Central da Barra da 
Tijuca. À noite, todos os 
presentes puderam experi-

mentar mais um pouco da 
imensa alegria de louvar a 
Deus com corações gratos, 
no culto que foi marcado 
pelas participações do Gru-
po Movimento e do Grupo 
Vocalis. A mensagem bíbli-
ca foi ministrada pelo pastor  
Livio Renato de Oliveira 
(PIB de Vila Valqueire).

Certamente que este mara-
vilhoso fim de semana ficará 
gravado nos corações e na 
história da PIB de São João 
de Meriti, que agora está em 
contagem regressiva para 
seus 90 anos!

Celebrando 88 anos da PIBSJM

Pastor Cláudio José Farias de Souza dirigindo-se à igreja.A congregação reunida em uma das noites. 
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Kleber Rodrigues

Deus me tem con-
cedido viver meus 
85 anos, comple-
tados 7/l/2012, e 

espero que ainda me permiti-
rá viver mais alguns anos. De 
família tradicional católica, 
converti-me a Cristo em 1946 
e fui batizado pelo saudoso 
pastor João Barreto da Silva, 
da Segunda Igreja Batista de 
Campos, que se reunia numa 
das dependências do Colégio 
Batista Fluminense, num tan-
que que lá havia.

Hoje, com 66 anos de vida 
evangélica batista, pude, 
nesses anos, acompanhar o 
crescimento do povo batista 
brasileiro com amor e admi-
ração. Tive a oportunidade 
de conhecer uma plêiade de 
pastores, líderes, escritores 
e poetas que transmitiram 
exemplos dignificantes.

Paulo Cezar
Membro da Igreja Memorial 
Batista de Brasília

 
(Os dados a seguir foram 

pinçados em sites na Internet.  
Se algum deles  não corres-
ponde à realidade isso não 
se reveste de maior impor-
tância, eis que o fato básico 
realmente aconteceu). 

Em 1955, no Condado 
de Orange, Califórnia, 
o pastor evangélico 
Robert H. Schuller 

construiu o mega templo e 
implantou o Ministério Ca-
tedral. A catedral chegou a 
ser considerada, na década 
de 80, a igreja cristã mais 
famosa dos Estados Unidos. 
Nos anos , calcula-se que seis 
milhões de pessoas assistiam 
seu programa de TV transmi-
tido para o país e exterior. A 
igreja chegou a ter milhares 
de membros locais e também 
em outros países. Casal de 
missionários frequentadores 
de minha igreja na década de 
80 dizia-se membro daquela 
igreja.

Em novembro de 2011, por 
decisão judicial do Tribunal 
de Bancarrota, a catedral, en-
dividada e falida,  foi vendida 
à Diocese Católica de Orange 
pela quantia de 57,5 milhões 
de dólares. No dia 13 de mar-

Gostaria de citar alguns 
nomes de pastores que me 
vêm à memória: Rubens Lo-
pes, Antônio Neves de Mes-
quita, L. M. Bratcher, Ero-
dice de Queirós, Davi Go-
mes, João F. Soren, Manoel 
Avelino de Souza, Walde-
mar Zarro, Fidélis Morales 
Bentancor, Alberto Araújo, 
José da Silveira, Josué dos 
Santos, Rafael Zambrotti, 
Almir Gonçalves, Abelar 
Suzano de Siqueira, João 
Portes Filho, Antonio Soares 
Ferreira, Edgard Hallock, 
Mac Neally, A.B.Christie, 
Dr. Ennet, Munguba Sobri-
nho, Walter Kaschel, José 
dos Reis Pereira, Elias Portes 
Filho, Israel Pinheiro, Fran-
cisco Ribeiro, Nilo Bastos, 
Walter Velasco, Nemésio 
Fernandes de Carvalho, Vir-
gílio Faria, Emanuel F. de 
Queiroz, Leobino Guima-
rães, Antonio Coelho Vare-

ço de 2012 o Ministério Ca-
tedral confirmou a venda e 
anunciou  que continuará a 
realizar os cultos dominicais 
regularmente e a transmitir os 
programas de TV, até que se 
esgote o prazo de três anos 
que a compradora concedeu 
para que a denominação evan-
gélica desocupe o local (!) A 
igreja católica é agora dona 
de um dos mais importan-
tes templos construídos por 
uma igreja evangélica dos 
EUA. Não entendo como será 
possível continuar a igreja 
evangélica funcionando no 
local ou em qualquer outro 
lugar,  depois de claramente 
abjurar de sua fé e de suas 
convicções (?) doutrinárias! O 
púlpito perdeu a autenticidade 
e autoridade. A permanência 
no local é uma zombaria, um 
escárnio. Decisão absurda! 
Pregar o que? Absolutamente 
incompreensível

A perda de quase 70% 
das receitas levou à crise 
financeira e à divulgação 
do escândalo das folhas de 
pagamento. Com isso, boa 
parte dos fiéis abandonaram 
(sic) a congregação, provo-
cando ainda maior queda na 
arrecadação, que passou de 
US$ 7,3 milhões para US$ 
2,3 milhões. (The Christian 
Post>Cristianismo, 14 de 
mar. 2012 10:47 AM EST).

la, Assis Cabral, Ageu Neto, 
José Herdy, José Teixeira de 
Lima, Emiron Martins, Os-
mar Soares, Joaquim Rosa, 
Henrique Marinho Nunes, 
A.R.Crabtree, Antonio Lo-
pes, Waldir Rocha, Nilson 
do Amaral Fanini, Samuel 
de Souza e Werner Kaschel. 
Todos estes gozam na glória 
a beleza da presença de Je-
sus, e estão à nossa espera.

Operando na causa ain-
da com muito vigor temos: 
João Falcão Sobrinho, Ebe-
nézer Soares Ferreira, Fran-
cisco Mancebo Reis , Nilson 
Dimárzio, Delcir de Souza 
Lima, Davi Malta Nascimen-
to e Irland Pereira  de Aze-
vedo. Se o caro irmão leitor 
puder ajudar-me, informe-me 
nomes de pastores e líderes 
que deixaram saudades e os 
que ainda atuam na causa, 
para completar a lista dos 
que são  testemunhas eviden-

Pastores auxiliares, inclusi-
ve a filha mais velha do pastor 
Schuller, passaram a fundar 
denominações próprias, in-
centivando ainda mais a saída 
de fiéis. O professor do Cal 
State Fullerton, Hubbard, de-
clarou que o império Schuller 
envolveu não só o ministério, 
mas também casas suntuo-
sas, limusines e a fama mun-
dial do fundador. A família 
Schuller teria renunciado a 
suas funções e entrado com 
um processo de indenização 
contra a igreja no valor de 
US$ 5,5 milhões, valor esse 
referente a direitos trabalhis-
tas, propriedade intelectual 
e infrações de direitos auto-
rais.(Os dados acima foram 
extraídos de The Christian 
Post>Cristianismo, 14 de 
mar. 2012 10:47 AM ESW).

Magníficas catedrais eu-
ropeias se transformam em 
simples  museus da religião. 
Perguntado como é possível 
terminar em bancarrota e 
vergonha projeto de tanto 
êxito, pastor, que pertenceu 
ao quadro ministerial da cate-
dral, respondeu que se deve 
evitar, entre outras atitudes 
“construir templos com o ego 
e não com a cabeça; rodear-
-se de bajuladores e praticar 
o nepotismo; não investir nos 
jovens e crer que as estraté-
gias são eternas”.

tes de dedicação, democracia 
batista, segurança doutrinária 
e fé inabalável.

A minha preocupação é 
que estamos perdendo a uni-
dade doutrinária que era for-
te, quando todas as igrejas do 
Brasil adotavam as revistas da 
Juerp. Quando O Jornal Batis-
ta era utilizado por todas as 
Juntas para veicular suas ati-
vidades e campanhas. Creio 
que as Juntas de Missões 
Nacionais e a Mundiais e ou-
tros órgãos da CBB deveriam 
publicar em o nosso OJB 
toda a matéria de divulgação 
e programas. Tenho saudade 
da revista  Jovens e Adultos, 
escrita pelos pastores Almir 
Gonçalves, Rafael Zambrotti 
e outros. Estamos perdendo 
a unidade doutrinária porque 
não temos conseguido man-
ter a unidade de ensino.

Tenho saudade de quando, 
ao abrir o OJB, via os vários 

Pensando muito no triste e, 
penso eu, inusitado episódio, 
ouso destacar:

1- É impressionante a li-
berdade de expressão e de 
opinião praticada naquele 
grande país.

2 - O Senhor não se impor-
ta muito com obras humanas 
grandiloquentes. O magní-
fico templo de Salomão foi 
reduzido a pó quando o povo 
se afastou de Deus. 

3- Quando a vaidade pes-
soal ou de grupos se sobre-
põe à imprescindível hu-
mildade vivida, praticada, 
ensinada por Cristo; quando 
o ego passa a ser sorratei-
ramente entronizado no lu-
gar daquele que deve ser o 
único objeto de adoração 
e serviço; quando templos 
construídos para o louvor do 
ÚNICO que merece ser lou-
vado vão perdendo seu real 
e mais profundo objetivo; 
quando o cristianismo, ab-
solutamente cristocêntrico, 
vai sendo substituído pelo 
antropocentrismo - então já 
nem teria maior importância 
o fato de templo erigido por 
igreja evangélica passar à 
propriedade de credo abso-
lutamente antagônico que 
vai entronizar, no magnífico 
local, Maria no lugar de Cris-
to e substituir, ao abrigo da 
colossal estrutura em cristal 

órgãos da CBB ali trazen-
do a sua mensagem a todos 
os batistas. Tenho saudade 
das campanhas nacionais de 
evangelização. Hoje, mais 
do que nunca, os batistas 
precisam programar cam-
panhas que envolvam todas 
as igrejas para anunciar a 
salvação que o Senhor Jesus 
nos concedeu, deixando-se 
crucificar em nosso lugar. 
Os dias atuais exigem que 
nos unamos e demos as mãos 
para salvar milhões de jovens 
que vivem sob a influência 
dos prazeres que o mundo 
oferece,  em detrimento da 
alegria da presença de Cristo 
em seus corações. O poder 
de Deus está à nossa dispo-
sição, mas é imprescindível 
que a ele nos entreguemos 
para fazer a vontade de seu 
amado filho Jesus Cristo.

Com oração e ação sere-
mos mais do que vencedores.

transparente, o único culto 
de louvor e adoração acei-
tável por Deus - aquele feito 
em espírito e em verdade 
- por preces e serviço reli-
gioso dedicados a imagens 
de homens e mulheres, em 
usurpação do lugar que so-
mente ao Senhor é devido. 

A transparência dos cristais 
vai tornar visível, a todos 
quantos passarem por Oran-
ge, a esdrúxula e quase ina-
creditável mudança: templo, 
antes dedicado ao Deus úni-
co e verdadeiro, agora, em 
pleno século XXI, destruído, 
não em sua estrutura física 
como fez a sanha babilônica 
com o templo de Salomão, 
mas na própria essência de 
sua destinação, pelo descaso 
em relação a seu objetivo 
primordial e pela mudança 
de 180 graus em sua utiliza-
ção. 4- Sob o ponto de vista 
dos evangélicos coerentes, a 
portentosa Catedral de Cris-
tal não mais tem razão de 
existir. Se permanecer, ficará 
como demonstração cabal, 
inequívoca, da incúria, irres-
ponsabilidade, inconstância 
e falta de compromisso do 
ser humano com aquele que 
chama de Senhor. 

5- Para o Senhor e pelo 
Senhor, creio eu não mais 
existir.

6- Sinal do tempos?
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Em muitas igrejas onde 
sou convidado a pre-
gar, tenho visto mui-
tas EBD’s vazias. E, 

muitas vezes, o convite para 
a preleção é justamente para 
falar sobre a importância e 
a necessidade de resgatar o 
estudo bíblico em conjunto 
nas classes. Constato uma 
tentativa da liderança das 
igrejas de despertarem os 
membros para a importân-
cia do alimento espiritual 
semanal. 

Por falar em lideranças 
desesperadas, vejo muitas 
ações serem tentadas sem 
sucesso. Uma delas, por 
exemplo, é culpar a literatu-
ra da CBB. Alunos ausentes 
acusam o conteúdo das re-
vistas de nossa convenção 
como sendo o culpado pelo 
seu menosprezo para com as 
aulas de domingo de manhã. 
Desesperados, os líderes 
procuram novidades. Usam 
revistas da Cristã Evangéli-
ca, da Assembleia de Deus 
ou da Presbiteriana e, após 
alguns trimestres, constatam 
que não fez a menor dife-
rença. Os alunos ausentes 
continuam ausentes e nem 
percebem o quanto nosso 
material mudou para me-
lhor. Aliás, do lado de lá, as 
outras denominações fazem 
a mesma coisa, e usam a 
nossa literatura! 

Então, por que a EBD de 
muitas igrejas batistas está 
vazia? Arrisco responder 
que é porque o Diabo tem 
colocado mentiras na cabeça 
dos seus membros. Ingenu-
amente, eles têm cedido a 

tais enganos. Citar o Diabo 
é sempre desconfortável, po-
rém, necessário. Não deve 
ser usado como desculpa 
para tirar nossa responsabili-
dade, mas precisamos e de-
vemos ficar atentos aos seus 
ardis. Por isso, quero chamar 
sua atenção para os cinco 
mitos diabólicos que têm 
penetrado no pensamento 
de membros de igrejas e 
afastado-os da EBD. Destruir 
tais mitos é uma tentativa 
de reanimar a velha e boa 
escola bíblica onde a chama 
dela está fraca ou apagada. 
Vamos aos mitos.

Não preciso ir à EBD por-
que já ouço a mensagem do 
pastor à noite. A mensagem 
do púlpito no culto tem um 
objetivo diferente da aula na 
EBD. Na aula recebemos o 
suporte técnico para encon-
trarmos respostas para nos-
sos desafios diários. Na men-
sagem do pastor, recebemos 
respostas práticas para de-
safios específicos. Assim, 
quantas vezes, ao ouvirmos 
uma edificante mensagem, 
saímos com outras dúvidas 
sobre o texto lido que não 
foram sanadas na mensagem 
porque o objetivo dela era 
outro? Somente na aula da 
EBD temos a oportunidade 
de dirimir as dúvidas que 
surgem, questionando sobre 
elas. 

Não preciso ir à EBD por-
que já sei o que o professor 
vai falar. Acontece que, sem-
pre que vem à nossa mente 
um pensamento que afirma 
uma suposta superioridade 
nossa sobre outros irmãos – 
“eu sei mais que o professor” 
-, podemos ter absoluta cer-
teza que a origem de tal pen-
samento é diabólica (Fp 2.3). 
Se a aula está irrelevante, a 
culpa é do próprio aluno, 
que chegou desinteressado. 

Se ele previamente estudar a 
lição e levar novos questio-
namentos, o professor auto-
maticamente será desafiado 
a trazer novas respostas e a 
aula poderá ficar muito mais 
interessante. Muitas vezes, 
os alunos que afirmam que 
as aulas são desmotivadoras 
são os próprios que pode-
riam e deveriam assumir 
como professores mais esti-
muladores.

 Não vou à EBD porque 
é invenção de homens. O 
fato da EBD não aparecer 
diretamente na Bíblia não 
significa que ela deve ser 
menosprezada por isso. Há 
várias coisas que fazemos 
nas nossas igrejas que não 
estão na Bíblia e, mesmo as-
sim, são ótimas ferramentas. 
Tiago 1.17 afirma que toda 
boa dádiva vem de Deus. 
Portanto, mesmo sendo uma 
invenção humana, se a EBD 
é boa e edificante, ela tem 
origem divina. 

Não vou à EBD porque 
estudo a Bíblia sozinho em 
casa. Quem usa essa mentira 
como desculpa está enga-
nando a si mesmo. Na verda-
de, quanto mais você estuda 
a Bíblia, mais sede você 
sente. Quando você estuda 
a Bíblia em casa, você fica 
ansioso para que chegue o 
domingo de manhã.

A EBD é desmotivadora 
porque deveria ser mais di-
nâmica. Não se trata, porém, 
de um problema específi-
co da EBD. É uma desculpa 
generalizada da educação 
em todas as áreas porque 
é uma crise da sociedade 
como um todo. Atualmente, 
somos bombardeados por 
informações rápidas que têm 
como objetivo nos manter na 
superficialidade e retirar de 
nós o tempo necessário para 
amadurecer as informações 

e desenvolver uma reflexão 
crítica. Por isso, tudo que é 
reflexivo (não dinâmico) é 
taxado de “chato” por quem 
se recusa a mergulhar mais 
fundo. A igreja tem obrigação 
de fazer o contrário do que o 
mundo faz. Assim, a EBD não 
deve ser mais um lugar de 
bombardeio de informações 
rasas, mas lugar de digerir 
informações densas.

Analisado os mitos, talvez 
você ainda se questione: 
por que o Diabo quer nos 
afastar da EBD? Arrisco três 
respostas:

Porque fica mais fácil para 
ele enganar os cristãos. To-
dos os dias vejo dezenas 
de mensagens teológicas 
sendo indiretamente divul-
gadas pela Internet. Muitas 
delas são erradas do ponto 
de vista da doutrina bíblica. 
Contudo, muitos membros 
de igreja estão sendo en-
ganados por elas. Quando 
você as corrige, geralmente 
o argumento usado para a 
defesa delas é que trata-se de 
um detalhe que não merece 
importância. No entanto, a 
grande estratégia do Diabo 
é dizer que um pequeno 
erro não trás grandes proble-
mas. Se fosse assim, Paulo 
não teria escrito a Carta aos 
Gálatas, para corrigir os ju-
daizantes, e nem a Carta aos 
Colossenses, para corrigir os 
gnósticos. É como um avião: 
se, ao decolar de Brasília, ele 
mudar irrisoriamente a dire-
ção da sua rota, duas horas 
depois, ao invés de pousar 
em Vitória, ele estará pou-
sando em Salvador. Peque-
nos erros teológicos causam 
grandes estragos espirituais a 
longo prazo. Assim, o Diabo 
quer afastar pessoas da EBD 
para que não aprendam a sã 
doutrina e sejam ludibriadas 
pelas mensagens da mídia.

Porque sem frequentar a 
EBD os cristãos ficam mais 
fracos. Nas duas vezes em 
que Jesus se referiu ao estu-
do da Bíblia, ele usou o ver-
bo no plural (Jo 5.39 e Ma-
teus 22.29). O Diabo sabe 
que fica mais fácil atingir 
os cristãos se eles andarem 
sozinhos. Quando Pedro 
recusou-se a estar com os 
outros discípulos, ele caiu 
(Lc 22.54-62). Mas, depois, 
ele aprendeu a lição e pas-
sou a frequentar o templo 
com disciplina (At 3:1-10), o 
que o tornou forte, contras-
tando com aquele que estava 
doente à porta. Aquele que 
frequenta o local de estudo 
bíblico com disciplina fica 
forte para ministrar na vida 
daqueles que estão doentes 
e contagiá-los, pois assim 
que ficou são o ex-mendigo 
também entrou. Quem fica 
sozinho do lado de fora, 
fica espiritualmente doente, 
porque fica fraco.

Porque é mais fácil para 
o Diabo colocar dúvida nos 
corações daqueles que não 
frequentam a EBD. Uma 
velha estratégia de Satanás 
é colocar dúvida em rela-
ção à Palavra de Deus. Deu 
certo com Eva (Gn 3) mas 
não deu certo com Jesus 
(Mt 4). Durante a semana, 
você ouve muitas críticas às 
doutrinas fundamentais do 
cristianismo. A EBD é o local 
para compartilhá-las e, con-
sequentemente, encontrar 
respostas. Se você não faz tal 
exercício, aos poucos a sua 
fé vai se exaurindo.

Concluindo, nossa oração 
é despertar nos membros das 
nossas igrejas um ardente 
interesse pela frequência 
assídua à EBD. Rejeitando 
os mitos diabólicos, sejamos 
cristãos fortes e doutrinaria-
mente saudáveis. 




