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Batistas chilenos chegam
aos 105 anos

O Chile é um dos países de melhor padrão de vida
da América Latina, com uma economia pujante e
um sólido regime democrático. Historicamente, os
batistas chilenos têm tido uma contribuição decisi-

va para o progresso do país, sendo que os batistas
brasileiros desempenharam um papel de grande
relevo na implantação do trabalho da denominação
no território chileno. Página 9.

Por que mais colégios batistas
podem fechar nos próximos anos?

Seminário do Norte
completa 111 anos

Na primeira parte de um artigo em que analisa de
maneira realista e propositiva as razões do fechamento dos educandários particulares no Brasil, entres
eles os colégios batistas, o pastor Walmir Vieira,
Diretor do Colégio Batista Sheppard, no Rio, aponta
os caminhos que podem levar a soluções viáveis e
duradouras. Página 15.

Instituição teológica mais antiga em atividade na América Latina, o Seminário Teológico
Batista do Norte do Brasil, sediado em Recife,
completou 111 anos no início de abril. No culto
comemorativo, pregou o Presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Roberto Silvado.
Página 12.
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A

té onde se saiba, é
inédita a inserção
da crise da escola
bíblica nas igrejas
batistas brasileiras no contexto da falência do sistema
educacional brasileiro em
geral. Por mais que as estatísticas oficiais do governo
- nas criativas maquiagens
eleitoreiras dos índices,
fraude presente também na
economia e em outras áreas - tentem mostrar que a
educação no Brasil vai muito
bem, a realidade é muito outra. Nem é preciso ir muito
longe, bastando ver as aberrações conceituais e idiomáticas que proliferam nas
provas do Enem e os pífios
resultados obtidos pelo país
nos concursos internacionais
de matemática e outras disciplinas. Ressalve-se o magnífico desempenho de uma
cidade humilde como Cocal
dos Alves, no Piauí, sempre
com ótimo desempenho, e
vários prêmios nessas competições estudantis.

Todos os métodos que meritoriamente se possa tentar
para estimular a participação
dos alunos na escola bíblica
tendem ao fracasso quando
se deixa de lado o ator principal no processo: o próprio
aluno. Tudo o que se tem
falado a propósito parte do
princípio de que com uma
espécie de “quatro leis espirituais” aplicada ao estudo
bíblico na igreja as coisas
estarão resolvidas. É a ditadura do método violentando
a liberdade individual de decisão sobre saber ou ignorar.
Há quem prefira a segunda
hipótese, mesmo porque saber envolve responsabilidade
e tomada de posição. O duro
exercício de aquisição do
saber, bíblico ou não, não
ocorre sem as dores do parto
correspondentes.
As análises partem em geral
da premissa de que o uso do
método correto levará ao resultado esperado. A iniciativa
é sempre de quem dirige. Ao
dirigido basta seguir o que se

manda para que tudo funcione bem. Ignora-se um postulado básico: sem o interesse
do principal interessado(com
pleonasmo e tudo), no caso
o aluno, nada funciona. Até
mesmo na evangelização,
ignora-se um fato básico. O
maior interessado na salvação é o evangelizando, não
o evangelizador.
Nesses termos, é preciso
que o aluno seja confrontado
com sua própria motivação,
ou falta dela, em manter-se
numa classe de escola bíblica. Sabe-se que muitos são
obrigados a participar, por
serem menores de idade.
Outros frequentam por hábito, sem lá muito interesse em
saber se Caim matou Abel ou
se foi o contrário. De resto, é
querer demais que a pessoa
adquira uma sólida cultura
hermenêutica através de uma
aula de 40 minutos sobre textos seccionados de um livro
complexo como a Bíblia. Era
necessário que o aluno lesse
o volume todo várias vezes,

mas essa utopia fica cada vez
mais distante, sabendo-se
inclusive que muitos estudantes de teologia entram e saem
dos seminários sem realizar
essa leitura uma vez sequer.
O corolário, na melhor das
hipóteses, é a leitura seletiva
para finalidades específicas
– daí também as várias versões calcadas num cômodo
utilitarismo do tipo “bíblia da
mulher” e “bíblia do homem
de negócios”, para ficar só
nestas. Espera-se que chegue
o dia quando se publique,
enfim, a Bíblia para o leitor
da Bíblia inteira.
Em geral, o brasileiro lê pouco, lê mal e não entende o
que lê. Nas igrejas, a realidade
não é diferente. Está fazendo
falta nos murais dos templos a
antiga figura do macaquinho
tapando a boca, os ouvidos
e os olhos, com a inscrição
sublinhando a atitude obscurantista: “Quem não lê, mal
fala, mal ouve, mal vê”.
Quem não lê a Bíblia, além
disso tudo, mal crê(MN).
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bilhete de sorocaba
Julio Oliveira Sanches

A

o serem questionados sobre se a
infalibilidade do
sumo pontífice
continuaria após sua renúncia, teólogos católicos
revelaram dúvidas ao responder. Considerando que
o papa emérito é homem
inteligente e culto, que certamente produzirá escritos
em sua clausura, se tais
futuras produções teriam o
bafejo do Espírito Santo?
A infalibilidade só existe
quando o pronunciamento é “ex-cathedra”, isto é :
quando feito da cadeira de
São Pedro. São poucas as
vezes que tais recursos têm
sido usados pelos chefes da
Igreja Romana nos últimos
tempos.
Com tantas corrupções no
seio da igreja, na sociedade contemporânea, que se
diz católica, até mesmo no
denominado meio evangélico, toda a cautela é pouca
e admissível, já que não se
crê mais na santidade dos
padres e pastores também,
como se cria no inicio do
século vinte. O mundo da
comunicação trouxe à tona
pecados que no passado os
lençóis escondiam e que
fazem amarelar a mais mise-

Perdeu o dom

rável de todas as criaturas humanas. Claro, conseguindo
com isto aumentar o ateísmo
e a incredulidade no seio do
povo comum.
O conceito doutrinal do
catolicismo quanto ao Espirito Santo assemelha-se ao dos
neopentecostais, pentecostais
e alguns batistas infectados
pelo vírus do não conhecimento bíblico. O Espírito
Santo só começou a atuar
após o pentecostes, creem
eles. No Velho Testamento
“as visitas” do Espírito eram
esporádicas. Vinha, visitava
alguém e depois se retirava.
Na atualidade continua fazendo o mesmo. “Vem visita
a tua igreja”. Após a visita, a
igreja continua esfacelada em
picuinhas de crentes carnais
que desejam massagear o
ego. Em alguns momentos
o Espírito faz uma acrobacia
ou pirotecnia maior - “sobre
as águas voarei”. O crente
voa sobre o trovão, sobre a
tempestade, mas não consegue testemunhar no seio da
família, no trabalho ou na
vizinhança. Haja estômago
para ouvir tantas heresias!
Esta incoerência doutrinária gerou e está gerando
“salvos” não comprometidos
com a santificação. O Espirito

só atua em algumas circunstâncias especiais. Após uma
noite de vigília, por exemplo. Ou orações no monte.
Diferente dos ensinos de
Jesus sobre o Espírito Santo.
“O Espírito de verdade, que
o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis,
porque habita convosco e estará em vós” (Jo 14.17). Verdade que levou o apóstolo
Paulo a perguntar: “Ou não
sabeis que o vosso corpo é o
templo do Espirito Santo, que
habita em vós, proveniente
de Deus, e que não sois de
vós mesmos?(1 Co 6.19).
No caso do ex-papa, ou
papa emérito, se o Espírito
Santo habita o seu corpo, por
crer em Jesus como único
Salvador e Senhor, o fato de
renunciar ao papado não significa que o Espírito o abandonou ou vai abandoná-lo
pelo fato de ter transposto os
umbrais da Capela Sistina. O
Espírito Santo não abandona
o salvo em nenhum momento. No santuário ao cultuar,
na fábrica, na praia, em férias, ao viajar, na alcova ou
no trabalho, o Espírito continua habitando os salvos. Podemos entristecê-lo(Ef 4.30),
mas jamais expulsá-lo do

nosso viver. Por esta razão,
o cristianismo autêntico independe de lugar e condições
para se manifestar.
Analisando a doutrina católica do Espirito Santo ao atuar
na vida dos papas, quando
divulgaram documentos considerados inspirados e infalíveis, descobrimos, segundo
a Bíblia, que o Espírito não
agiu na formulação de tais
documentos.
Em 08/12/1854, o Papa Pio
IX, na bula Ineffabilis Deus
promulgou o dogma católico
que Maria foi concebida sem
pecado. É o dogma da Imaculada Conceição de Maria.
O texto inspirado pelo Espírito e cantado por Maria, ao
achar-se grávida do Espírito
Santo(Lc 1.46-50), diz o contrário e não foi considerado
pelo papa. Maria se alegra
“em Deus meu Salvador “ e
reconhece a sua condição de
pecadora( Lc 1.48). No caso,
o “Espírito” não foi fiel à própria declaração de Maria.
Em 1/11/1950, o Papa Pio
XII declarou ex-cathedra,
por meio da Constituição
Apostólica Munificentissimus
Deus, que “Maria foi levada
para a glória celeste, corpo e
alma, logo após a sua morte”.
Mais uma vez o “Espirito”

esqueceu-se de Jesus que afirmou: “Ora ninguém subiu ao
céu, senão o que desceu do
céu, o Filho do homem, que
está no céu”(Jo 3.13). Jesus
foi assunto aos céus após a
ressurreição, com o corpo
da ressurreição. Pio XII, sob
“inspiração do Espírito Santo”
deu à Maria glória maior.
Ela não precisou descer ao
sepulcro. Não aguardou a
ressurreição dos mortos. Foi
assunta aos céus com o corpo carnal. Não é sem razão
que os católicos devotam
mais admiração a Maria do
que a Jesus. A mariolatria
está impregnada na alma
católica. Tão entranhada é
essa ideia que alguns salvos
oriundos do catolicismo não
conseguem conversar trinta
minutos sem emitir um “nossa!” ou “vige Maria!”.
Creio que de tais afirmações ex-cathedra o Espírito
Santo não participou. Mas
creio que se Bento XVI for
realmente salvo por Jesus, o
Espírito Santo continuará a
habitar o seu coração, independente da “cadeira de São
Pedro”. O Espírito jamais sai,
abandona ou deixa o coração
do salvo, mesmo sendo este
um ex-papa.
www.pastorjuliosanches.org

50 Anos da MCA da
Igreja Batista em Corrêas
Depto de Comunicação da
IB em Corrêas

A

conteceu no dia 23
de março a celebração dos cinquenta
anos de organização das Mulheres Cristãs
em Ação, da Igreja Batista
em Corrêas na cidade de
Petrópolis - RJ. A presidente,
irmã Marlene Carnavalli, deu

início ao culto solene com a
leitura bíblica de Provérbios
14.1, texto-base para o encontro: “Toda mulher sábia
edifica sua casa; a insensata,
porém, derruba-a com suas
mãos”. Fazem parte do grupo
duas membros fundadoras da
igreja, as irmãs Alzira Barros
e Izaura Carvalho.
A mensagem da noite contou com a ministração da

professora Jane Esther de Paula Rosa, líder nacional das
“Mães em Contato”, e com
a participação das Mulheres
Guerreiras de Jesus, da AD
do local. Na ocasião, as mulheres foram homenageadas
com uma placa comemorativa oferecida pela Câmara
Municipal de Petrópolis, representada pelo Vereador
Silmar Fortes.

A MCA. vem se destacando
pelos seus relevantes trabalhos prestados à denominação
desde sua organização, em
23 de março de 1963, através
da evangelização, visitação
aos enfermos nas casas e nos
hospitais, na promoção de
projetos sociais e no auxílio
do ministério pastoral.
A atual diretoria é composta
pelas seguintes irmãs: Presiden-

te: Marlene Carnavalli. Vice-Presidente: Ada Paula Martins.
1ª Secretária: Beatriz Garcia.
2ª Secretária: Maria Aparecida
Louzada. Sociabilidade: Maria
de Fátima Cardoso. Estudos:
Maria Rosa Guarisa. Rol de
Bebês: Raquel Goulart e Lenícia Viana. A Igreja Batista em
Corrêas é liderada pelo pastor
Carlos Carnavalli desde 5 de
junho de 1993.
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

sobre o pregador nos coloca
Manuel de Jesus The
Pastor e colaborador de OJB em risco de nos tornarmos
inumanos.
Ao olharmos para a história
iquei muito intrigado com um filósofo do Brasil e de outros povos
atual. Ele afirma que, colonizados perguntamos:
nós humanos, sem- como eram vistos os negros?
pre temos um discurso nos Como humanos? E hoje?
lábios, e que esse discurso Como são vistos os pobres,
sempre visa a conquistar nos- mendigos, os deficientes,
sos semelhantes. No meio os drogados? Não são ende nossas comunidades ba- quadrados na categoria de
tistas, constatei que muitas inumanos? No seio de nossas
das afirmações do filósofo comunidades não fazemos
se confirmam. Por exemplo: distinção entre um e outro?
olhamos as pessoas a partir E os aposentados? Deficiendo fato de serem diferentes tes mentais? E os que caem
de nós. Esse olhar as torna na fé? E os ateus, como são
inumanas, mas, nessa tal for- vistos pelos cristãos, e vicema de olhá-las, nós é que nos -versa? Um editorialista do
tornamos inumanos. Dificil- jornal A Folha debochava
mente fazemos a pergunta: o dos que acreditam que o
que nosso modo de olhar os homem veio do barro, e logo
outros revela do que somos? me veio à lembrança: será
Quando ouvimos um sermão que ele nunca assistiu a um
( que sempre é um discurso funeral? Para onde voltou o
com uma pretensão sadia, finado, já que ele acredita
mas será que não há uma que o humano não é outra
segunda pretensão?), infali- coisa além de um corpo?
Vamos a um exemplo de
velmente saímos com uma
opinião sobre o pregador. relacionamento cristão. Em
A opinião que levantamos primeiro lugar esse exemplo

F

começa por ele mesmo. Em
Romanos, o apóstolo Paulo
surpreende a todos os leitores. Ele faz uma análise de si
mesmo e jamais imaginaríamos que ele fosse aquilo que
ele diz que é. Depois ele dá
conselhos ao seu discípulo
Timóteo, dizendo: “Cuida
de ti mesmo”. Em 2 Coríntios
13.5, ele recomenda: “Provem-se a si mesmos”. E no final da Carta aos Romanos há
uma longa lista de irmãos, e
a cada um ele faz um elogio.
Que mudança!
Tal relacionamento cristão
só poderia vir de um aperfeiçoado, cujo trabalho de
aperfeiçoamento começou
em si mesmo. Bem nos diz
a segunda bem-aventurança:
“Bem-aventurados os que
choram, eles serão consolados”. Serão consolados por
contemplarem o que Deus
fez em suas próprias vidas e
na vida dos outros. Agora nos
fica o desafio: quando chegaremos a esse nível de relacionamento que eles chegaram?
Bem... que tal começarmos?

A Bíblia perdida
no Templo

P

arte da reforma espiritual promovida pelo
rei Josias foi a reconstrução do Templo.
Para surpresa de todos, ao
limparem alguns rolos manuscritos, descobriu-se que
aquele achado era o Livro
da Lei, a Bíblia de então.
“Hilquias disse ao secretário
Safã – Encontrei o Livro da
Lei no templo do Senhor”(2
Crônicas 34.15).
Uma das razões da decadência religiosa do povo
judeu, antes de Josias, foi
exatamente a desobediência
da Bíblia. Em função disso,
a vida do povo adoeceu,
cheia de imoralidade, de desonestidades, de traições, de

famílias destruídas, de religião paganizada. Em matéria
de religião, o povo estava
seguindo de tudo, menos a
Bíblia.
Observadores do povo cristão hoje em dia descobrem
muitas semelhanças entre o
período anterior ao avivamento do rei Josias e o nosso
tempo atual. O fato de que
muitas igrejas estão pregando todo tipo de mensagem,
menos a bíblica, explica o
destempero espiritual do
nosso povo. É urgente redescobrir a Bíblia em nossos
templos. E entronizá-la no
seu devido lugar. Acima de
tudo, entronizar a Bíblia em
nosso coração.
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Alex Oliveira
Pastor Auxiliar da PIB de
Divinópolis - MG

R

ecentemente, eu e o
pastor Tarcísio, Pastor-Presidente da PIB
em Divinópolis, Minas Gerais, fomos abordados
por alguns irmãos sinceros
que, com muita humildade,
manifestaram uma dúvida
que acredito não ser exclusividade deles. Muitos cristãos
ainda têm dificuldade em
compreender como pode
um cristão ter assegurada a
sua salvação e não correr
o risco de perdê-la. Outros
até aceitam o fato, mas não
conseguem elaborar, à luz
das Escrituras, uma resposta
satisfatória capaz de dirimir
definitivamente essa dúvida.
Um dos motivos deste questionamento é a disseminação
cada vez maior da teologia
da prosperidade, que, de
alguma maneira, acaba afetando a fé do crente sincero,
colocando-o diante de uma
fantasiosa realidade propagada pelos arautos desta teologia.
No afã de abarrotar os seus
templos de fiéis, também
exercem sobre eles um certa
pressão psicológica, persuadindo-os a não se afastarem da igreja com o risco de
perderem a sua salvação. O
rescaldo disso, infelizmente,
acaba caindo também em
nosso meio. Não tenho a
pretensão de esgotar os argumentos pró-salvação eterna, mas apenas lançar luz
sobre um assunto de suma
importância para nosso relacionamento com Deus. Apresento aqui três motivos pelos
quais podemos assegurar que
perder a salvação não deve
fazer parte da lista de preocupações de um verdadeiro
cristão.
AS AFIRMAÇÕES DA PALAVRA DE DEUS: A Bíblia
está repleta de afirmações garantindo que , uma vez salvo,
esta condição não pode de
maneira alguma ser alterada.
Há uma infinitude de textos
mas, inicialmente, gostaria de
citar João 5.24 e João 3.36.
Nestes textos, “vida eterna”
vem do original grego soên

aiônion, que significa “vida
sem fim”, ou seja, se perdêssemos a nossa salvação, essa
“vida sem fim” sofreria uma
interrupção, o que é incompatível com a afirmação bíblica. Como pode algo “sem
fim” ter um fim?
Há ainda outros textos
como João 6.38-40, João
10.27-29, Romanos 8. 38,39
e o texto incontestável de
I Pedro 1. 5. Neste texto, a
palavra “guardados” vem do
grego phroureô e significa
“impedidos de fugir”. Ou
seja, Pedro está afirmando
que, por meio da fé, estamos
“impedidos de fugir” da virtude de Deus para a salvação.
O amor de Deus por nós é
tão grande que ele nos guarda de maneira tal que não
há como fugir dele. O termo
também pode significar, segundo Grudem, “protegido
de ataques” e lembra um pastor que guarda suas ovelhas,
protegendo-as dos ataques
dos lobos.
O SELO DO ESPÍRITO
SANTO. Em Efésios 1.13,14
Paulo afirma que fomos “selados” com o Espírito Santo
da promessa e que esse Espírito é o penhor da nossa
herança. Penhor no grego é
arrabom, ou primeira prestação, e até mesmo “caução”.
Isso significa que o Espírito
é a garantia de que Deus
virá nos resgatar. Enquanto estamos aguardando sua
volta, ele colocou em nós o
seu Espírito, preparando-nos
para o grande dia. Se perdêssemos a nossa condição de
salvos, o texto perderia todo
o seu sentido, uma vez que o
termo “penhor” não poderia
ser usado. Em Efésios 4.30,
a recomendação paulina é
para que não entristeçamos
o Espírito Santo no qual fomos “selados” para o dia da
redenção. É inadmissível a
ideia de que este selo seja tirado do cristão como resultado de sua perda de salvação.
Não há sentido em sermos
selados e depois deixarmos
de sê-lo.
A FILIAÇÃO DIVINA. Segundo a Palavra de Deus, em
João 1.12, ao aceitarmos o
senhorio de Cristo em nossas
vidas, nos tornamos filhos

de Deus. Essa filiação é por
adoção, conforme a afirmação de Paulo em Gálatas
4.4,5 e também em Romanos
9.4, Efésios 1.5 e Romanos
8.15. Se perdêssemos nossa
salvação, deixaríamos essa
condição de filhos e voltaríamos para a condição de
criaturas. Além do mais, não
há dentro da esfera humana
a ideia de um ex-filho nem
de um ex-pai, e na esfera
espiritual não seria diferente.
Pense comigo: será que Deus
possui ex-filhos? Logicamente que não.
Contudo, e aqueles que se
afastam? Não perdem eles a
sua salvação? Em resposta a
essa e outras perguntas, defendo a ideia de que o filho
pródigo se afastou de seu pai,
mas em nenhum momento
ele deixou de ser seu filho.
O fato de alguém se afastar
da igreja ou de Deus não
o coloca necessariamente
na condição de perdido. Se
ele verdadeiramente nasceu
de novo, o Espírito Santo
que habita nele, ainda que
entristecido e apesar das circunstâncias, o convencerá da
necessidade de voltar-se para
Deus e para a igreja. Mas
nem sempre voltar para a
igreja significa voltar-se para
Deus. O processo é inverso.
Primeiro se volta para Deus e
depois para a igreja.
O filho pródigo encontrou-se primeiro com o seu pai
que estava esperando-o e
somente depois foi introduzido novamente na vida
familiar. Você pode questionar, porém, sobre os textos
de Êxodo 32.32,33 e Hebreus 6.4-6? Não seriam estes
textos evidências claras de
que o crente pode perder a
sua salvação? A resposta é
“não”! O primeiro texto não
fala do livro da vida e sim
do livro dos vivos, conforme
Salmo 139.16. Traçando um
paralelo entre os dois textos,
entendemos que o que Deus
estava na verdade dizendo
para Moisés era que aquele
que pecasse contra ele, Deus,
seria morto, ou riscado do
livro dos vivos.
No segundo texto, o autor
de Hebreus está falando
dos falsos crentes que são

comuns em todas as igrejas. Essa é sem dúvida uma
triste realidade. Muitos em
nosso meio vivem iludidos
e até demonstram certas características de um cristão,
mas ainda não experimentaram uma conversão verdadeira. Seus frutos não são
frutos de arrependimento.
A Bíblia chama esses falsos
crentes de “falsos irmãos”,
conforme Gálatas 2.4 e 2
Coríntios 11.26. Lembremo-nos de que Judas estava entre os doze e quando Jesus disse que aquele
que o trairia estava entre
eles, ninguém desconfiou
de Judas, mas perguntaram: “-Porventura sou eu
Senhor?”(Mc 14.19). Judas
tinha todas as prerrogativas
de um discípulo, mas não o
era e, por conseguinte, não
era salvo.
Além do mais, o próprio
Senhor Jesus falou deles em
Mateus 7.21-23. É plenamente possível alguém provar
de Cristo , mas não aceitá-lo
como Senhor e Salvador. Eu
posso muito bem ir até uma
concessionária, fazer um Test
Drive num veículo e constatar todas as suas qualidades,
mas optar por não comprá-lo. É mais ou menos isso
que está acontecendo aqui.
É para estes que o escritor
aos Hebreus está escrevendo.
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Se permanecessem na fé,
haveria a possibilidade de,
num determinado momento,
entenderem e serem salvos,
mas se caíssem, não haveria
mais nada a ser feito. O contexto aqui não é a perda da
salvação, mas o amadurecimento na fé.
Os versículos seguintes
corroboram com esta ideia ao
falarem acerca da terra que
não produz frutos. O seu fim
é a perdição. Lembremo-nos
do que Jesus disse ao fariseu:
“Não estás longe do reino de
Deus” (Mc 12.34). Ele não
estava longe, mas ainda não
havia chegado lá. Creio que
o que o autor aos Hebreus
está afirmando é mais ou
menos assim: “Se vocês desistirem, não há mais nada a
ser feito.”
A garantia de nossa salvação deve ser a força motriz de nossa perseverança.
Nunca nos afastaremos de
Cristo, pois entendemos que
somente ele tem as palavras
de vida eterna. Dificuldades
e lutas podem até nos sobrevir, mas isso não significa
que desistiremos. Nossa herança está lá esperando por
nós e, como disse o apóstolo Paulo, estamos certos de
que ele é “poderoso para
guardá-la até aquele dia”.
A ele toda a glória pelos
séculos dos séculos!

6

o jornal batista – domingo, 28/04/13

reflexão

A superação das desigualdades sociais
Neemias 1.5-19

tema das desigualdades sociais
é tão familiar aos
brasileiros quanto, em épocas eleitorais, as
promessas de que elas serão
reduzidas ou, até mesmo,
eliminadas. O Brasil é um
dos campeões mundiais na
disparidade de padrão aquisitivo entre ricos e pobres. Há
no país uma minoria que tem
demais, em contraste com
uma imensa maioria dos que
pouco ou nada têm. O fosso
entre o maior e o menor salários é o maior do mundo. É
evidente que isso não agrada
a Deus e, em consequência,
não pode agradar também ao
cristão.
Fazer alguma coisa, além
de levantar o problema e
denunciar os responsáveis
por ele, é o que se espera
de quem busca realizar a
vontade de Deus. No Antigo
Testamento, o melhor exemplo da crítica com proposta,
de denúncia com ação, está
na passagem do livro de Neemias que estudamos nesta
lição. A solução para os israelitas da época foi encontrada
sem que para isso houvesse
revolução e derramamento
de sangue.

judaica. Entre os problemas,
tem que enfrentar a exploração dos judeus pobres pelos
judeus ricos, sendo provável que também tivesse que
combater a exploração dos
judeus miseráveis pelos judeus pobres.
Uma das muitas virtudes
de Neemias era a de deixar
o povo chegar até ele. E as
queixas (“um grande clamor”) que teve de ouvir eram
muitas, todas graves. O povo
estava passando fome, não
tendo recursos para comprar
alimento, trigo, no caso, a
não ser empenhando suas
lavouras e casas. Para pagar
os impostos ao rei da Pérsia,
tinha que tomar dinheiro
emprestado, a juros extorsivos. Em casos extremos, os
filhos e filhas em condições
de trabalhar estavam sendo
entregues como escravos,
para pagamento de dívidas.
“A nossa carne é como a
carne de nossos irmãos, e
nossos filhos como os filhos
deles” (5). Para os oprimidos,
seus opressores eram irmãos.
Para esses últimos, os demais
judeus eram apenas o meio
para viverem de modo opulento e refinado. Neemias se
indigna, homem justo que
procurava ser. Quem não se
indigna com certas coisas,
com o tempo nada tem contra o que se indignar.

1. Injustiça sobre
injustiça (1-5)
O período histórico em
questão é o V século antes de
Cristo. É a época da restauração, quando Israel se recompõe como nação, após o exílio babilônico e, agora, sob o
domínio persa. Neemias é o
governador nomeado pelos
persas e trava em Judá uma
luta feroz para reconstruir Jerusalém e a unidade nacional

2. A indignação
do líder (1-6)
A falência da capacidade
de indignação diante da injustiça é sintoma de doença
moral e espiritual. A indignação que não conduz à
ação visando à solução do
problema é expressão de hipocrisia. Não raro, atualmente, pessoas que se declaram
“indignadas” ou “chocadas”
diante de fatos escabrosos,

Marcelo Castro Nunes
Jornalista e colaborador de
OJB

O

ficam apenas no discurso.
No máximo, participam de
passeatas exigindo ações
enérgicas das autoridades.
Estas, por sua vez, prometem
que “tudo será apurado”, mas
quando não há interesses políticos ou muito dinheiro em
jogo, nada fazem.
A indignação de Neemias
pode ser descrita como a
ira santa – Jesus também
não deixou por menos – de
quem está pronto a arriscar
a própria vida para consertar o que precisa e pode ser
consertado. Dessa forma, ele
prova ser um grande líder político e, mais do que isso, um
verdadeiro homem de Deus.
3. Um duro discurso (7-11)
“Então consultei comigo
mesmo”, afirma Neemias
(7), cuja indignação não o
privou do senso de autocrítica. Seu exame íntimo não
visou somente o método de
lidar com o problema coletivo, mas teve também a ver
com o fato de que o próprio
governador, talvez por estar
ocupado com outros difíceis
problemas administrativos e
de segurança, fazia parte da
elite que explorava os pobres. Isso fica claro no versículo 10: “Também eu, meus
irmãos e meus moços lhes
temos emprestado dinheiro
e trigo. Deixemos, peço-vos,
este ganho.”
No estilo dos profetas autênticos, ele não se exclui
da companhia dos que levavam vantagem com a miséria
alheia. Por isso, na presença
de uma grande assembleia,
seu argumento contra a exploração tornou-se irrespondível pelos nobres e magistrados. Se ele, o governador,
se dispõe a praticar a justiça
social, perdoando as dívidas,
libertando os escravos, devol-

vendo casas e campos, quem
deixaria de fazer o mesmo?
Foi uma grande vitória de
Neemias e do povo de Israel,
ricos e pobres igualmente,
pois o antagonismo de classes foi debelado e os israelitas puderam se unir para as
outras batalhas que tinham
pela frente.
4. Sob juramento (12 -13)
Prometer é uma coisa,
cumprir é outra. Sabendo
que palavras o vento as leva,
Neemias convoca os sacerdotes, com base em Números 5.21, e exige deles que
recebam o juramento dos
ricos no sentido de fazerem
o que prometeram, sob pena
de incorrerem na maldição
divina. Além disso, no estilo simbólico dos profetas,
sacode da cinta ou da bolsa
presa às vestes os pertences
nelas contidos. Com isso
indica que os perjuros serão
por Deus privados de todo o
seu patrimônio. E os nobres
e magistrados concordam,
dizendo amém, louvando
a Deus e cumprindo o juramento.
As desigualdades sociais
não são nem destino inevitável nem problema insolúvel.
Um povo que reivindica, um
líder que se indigna e age e
os ricos que temem a Deus
e amam seus compatriotas,
são elementos que podem
ao menos minimizar o problema. Os cristãos devem
estar atentos a isso para fazer
a sua parte.
5. Um governante
justo (14-19)
“Lembra-te de mim para o
meu bem, ó meu Deus, e de
tudo quanto tenho feito em
prol deste povo” (v.19). A
oração do governador não se
referia só à liberalidade com

que ele recebia os muitos comensais, entre judeus e não
judeus. A obra da restauração
de Jerusalém e Judá foi muito
mais relevante do que isso.
Contudo, ele não usava de
seu direito de cobrar dos judeus da terra as despesas para
a manutenção da estrutura
burocrática do governo. Ele
próprio arcava com esse custeio. Também não comia o
pão do governador, ou seja,
não recebia dos judeus a
quantia referente à alimentação devida a quem ocupava
a função.
As virtudes de Neemias
eram fruto do seu temor e
de seu amor a Deus (15). A
reforma social que levou a
termo em Israel só foi possível porque se deixou incendiar pela ira santa que Deus
acende no coração dos que
têm fome e sede de justiça.
Conclusão
Uma sociedade perfeitamente igualitária é impossível, sendo o ser humano
o que é. Mesmo nos países onde a igualdade social
é buscada e desenvolvida
como política oficial, há
pessoas mais iguais do que
outras. E ainda que numa
nação privilegiada essa
igualdade fosse conseguida,
restaria o problema muito
mais grave da desigualdade
entre nações ricas e nações
pobres.
Tudo isso não deve impedir
que o povo comum e os dirigentes de um país busquem
essa igualdade. Quando menos, que lutem por desigualdades menos gritantes. O
exemplo de Neemias e do
Israel da época é um bom
ponto de partida para a análise do assunto e para, mais
do que isso, fazer-se alguma
coisa a respeito.

Debate para lamentar
Macéias Nunes
Membro do Conselho
Editorial de OJB

O

deputado federal
Marco Feliciano
está usufruindo de
seus 15 minutos
de fama (e de um potencial
de votos inesperado) graças
menos às teses que defende
do que à estúpida estratégica
de seus adversários ideológicas em rebaixar o debate
parlamentar ao nível de uma
histeria coletiva de uma boçalidade sem limites. Não que
ele não mereça ser criticado,
como integrante da lamentável
safra de pregadores totalmente

despreparados que distorcem
o texto bíblico e o evangelho
por meio de uma exegese capenga, que torna ainda mais
ignorante a um público que
não sabe discernir entre a mão
direta e a esquerda.
Os falsos democratas tupiniquins querem destituí-lo à
força do cargo de Presidente
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal,
para o qual foi legitimamente
eleito. Caso o escolhido fosse
o deputado Jean Willis, seu
principal opositor a propósito,
que usufrui também de seus
15 minutos, muito provavelmente a escolha estaria sendo
interpretada como um avanço

na defesa do direito das minorias no país.
Marco Feliciano padece
do mal de ter sido guindado,
por força do jogo partidário,
a uma função para a qual
claramente não está qualificado. Jean Willis pensa que é
o dono da verdade, tentando
impor à população brasileira, que em sua esmagadora
maioria é contra as posições
do movimento gay, sua noção
peculiar de um mundo muito
mais complexo do que sua
visão ideologicamente contaminada é capaz de perceber.
Está desafiado a apontar uma
qualquer das religiões sérias
do planeta que admitam o

homossexualismo como uma
conduta religiosamente aceitável e recomendável.
Como tantos outros autodesignados profetas, apóstolos, patriarcas, missionários e
bispos, Marco Feliciano está
precisando fazer um curso básico de teologia. Do contrário,
vai continuar dando munição
aos adversários através das pedradas pretensamente bíblicas
que atira a torto e a direito em
todas as direções. Jean Willis
e seus milicianos precisam
entender – caso se disponham
a pensar de modo isento na
questão – que os homossexuais não formam uma casta de
privilegiados, acima das leis

comuns aplicáveis a todos os
cidadãos e, mais ainda, acima
do bem e do mal.
A chamada orientação sexual é opção pessoal. O respeito
às leis do país, especialmente
à Constituição Federal, é dever de todos, entre os quais,
do Presidente da República ao
mais humilde dos cidadãos,
passando pela totalidade dos
membros da comunidade gay,
não pode haver qualquer tipo
de privilegiados.
De resto, o debate parlamentar como configurado atualmente no país, faz jus ao baixo
nível através do qual um assunto relevante como os direitos
humanos está sendo tratado.
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missões nacionais

Missões Nacionais na reunião da
União Batista Latino-Americana

N

a primeira semana
de maio, líderes
da América Latina
estarão reunidos
na Cidade do México para
trabalhar em uma estratégia
continental de evangelização. Missões Nacionais será
representada por seu diretor
executivo, pastor Fernando
Brandão, e por seu gerente
executivo de evangelismo,
pastor Fabrício Freitas. Ainda
durante a 93ª Assembleia da
CBB, tivemos a oportunidade
de entrevistar o pastor Parrish
Jácome, Diretor Executivo da
União Batista Latino-Americana (UBLA). Conheça melhor a realidade de nossos
irmãos latino-americanos.
Qual a expectativa para
a reunião da UBLA no México?
Cada ano realizamos uma
reunião com líderes batistas
do continente, com presidentes, secretários gerais, reitores
de seminários, líderes das
diferentes áreas, líderes das
juntas missionárias do continente e a ideia tem sido ir
construindo juntos. Creio
que as pessoas se empenham
em algo que é seu não em
algo que vem de cima. E o
que quisemos fazer na UBLA
é desenvolver desde as raízes
o processo.
Um processo longo, que
durou pouco mais de três
anos, mas cremos que valeu
a pena, porque há uma bela
abertura dos países, um desejo de colaborar. E o retorno
do Brasil nesses últimos anos,
a participação nas reuniões
de quase todas as convenções, nos anima a sonhar
que é possível que o planejamento possa se consolidar
nestes anos.
O que diferencia a CBB
das demais convenções dos
países latino-americanos?
Creio que sempre tem havido uma diferença bem marcada entre Brasil e os demais
países, porque o trabalho
batista no Brasil foi plantado
com uma visão missionária muito clara e firme. Nos
outros países isso não aconteceu. As igrejas se estenderam, mas sempre com um
trabalho para dentro, nunca
com uma visão de mundo.
Poucos países têm trabalhos
missionários em outras partes
do mundo. São pequenos e
débeis. Muitos deles não têm
se sustentado e não conseguem crescer.
O que o trouxe à 93ª Assembleia da CBB?
Como executivo da UBLA,
indiscutivelmente minha presença teve como propósito
mostrar o interesse que temos,
como região, de contar sem-
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Pr. Parrish na 93ª Assembleia da CBB

pre com o respaldo, apoio e
sermos desafiados pelo que
Deus faz desse lado de nossa
região. Creio muito que hoje
o mundo está nos mostrando
que não podemos fazer as coisas sozinhos, que necessitamos nos mover como blocos,
regiões. Ainda que o Brasil
seja um país muito grande
e tenha muitas coisas, creio
que os outros países também
têm coisas que podem compartilhar com o Brasil, e o
Brasil tem coisas que podem
inspirar-nos.
Nessa perspectiva é que
desejamos levantar este espírito colaborativo dos batistas.
A América Latina vive um
momento muito especial,
politica e socialmente. É um
momento no qual temos muitos olhos postos nesta região.
Em meio às mudanças que
estão ocorrendo no mundo,
a América Latina tem conseguido se sobrepor, porque o
latino-americano tem sabido
conviver com a pobreza,
com a dificuldade, coisa que
os países do primeiro mundo
não sabem, não viveram ou
viveram há muitos anos.
Hoje, quando estão passando por momentos difíceis,
não sabem como enfrentar
a crise e por isso muitos estão olhando para a América

Latina a fim de aprender de
nós. Creio que é uma grande
oportunidade que Deus nos
dá para sermos um motor
para o mundo, por ser um
continente jovem, por ter
gente valente, vigorosa, pulsante, com ganas de ir adiante e não se deixar vencer pela
adversidade.
Como são as assembleias
nos outros países?
Todos os países têm suas
assembleias, mas em vez
de ser a evidência de seu
crescimento, muitas têm
se esvaziado. Cada ano há
menos gente. Ainda que
possa haver mais igrejas,
há menos gente nas assembleias. As convenções não
conseguem fazer conexão
com o que as igrejas estão
demandando, com o que a
sociedade está requerendo.
Então, a voz convencional está muito distante da
realidade e isso faz com
que a presença seja muito
limitada: 200 ou, no máximo, 400 pessoas, ainda
que possa haver 15.000 ou
50.000 batistas no país. São
assembleias que reúnem ,
na melhor das hipóteses,
800 pessoas (no caso do
México) e daí para baixo,
mas nunca na quantidade
como acontece no Brasil.

E a estrutura das convenções?
Geralmente são muito pequenas, têm até juntas missionárias, mas normalmente
conduzidas por pessoas de
tempo parcial ou voluntários.
Poucos como a Venezuela
têm pessoas contratadas nestas posições. O problema da
América Latina, não somente
dos batistas, é que não temos
olhado nosso potencial, não
temos sido capazes de entender que temos capacidade,
talento, habilidade para levar
adiante processos muito desafiadores.
Isso faz com que muitos
não se atrevam e é aí que a
UBLA quer desempenhar seu
papel de ser uma organização que inspira, que desafia,
que motiva , que traz o que
está se passando no mundo e
mostra para que esses países
tenham capacidade de dizer:
é possível. Vamos adiante. Desejamos provocar um
movimento entre os batistas
capaz de influenciar e nesse
sentido creio que os espaços
estão dados para que a UBLA
cumpra este papel.
Fora o Brasil, não há uma
organização ou convenção
de fala castelhana que tenha
esta capacidade de unir, ainda que o Brasil, mesmo por
sua língua, muitas vezes não
possa unir, por mais recursos
e capacidade que tenha. É
aí que a UBLA, por ser uma
instituição regional, tem essa
possibilidade de convocar,
de unir, de desafiar, de motivar, de apresentar uma visão
muito mais clara do que é a
América Latina.
Comente sobre a semelhança entre o planejamento
da UBLA e da CBB.
Realmente foi uma coincidência de Deus, porque começamos os planos em 2009
e não tínhamos nenhuma
ideia do que Deus estava fazendo aqui. Mas começamos
em Costa Rica e por três anos
seguidos a proposta foi levantar uma visão compartilhada
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para que todas as regiões pudessem abraçá-la como sua.
Nessa visão compartilhada
surgiram, de uma ferramenta
que usamos que se chama
diálogo apreciativo, dois elementos importantes: a maioria dos latino-americanos vivem em cidades – 72% vive
em centros urbanos e mais
de 65% da população deste
continente tem menos de 35
anos de idade, o que significa
que não podemos pretender
impactar este continente sem
pensar nas cidades e nas novas gerações. Sendo assim,
a proposta da UBLA foi empenhar todo seu esforço ao
redor destes dois elementos
com uma proposta: Jesus,
transformação e vida.
Ao vir ao Brasil, nos demos
conta de que era algo que
Deus havia colocado também
no coração dos brasileiros e
sentimos que quando ele
quer fazer algo, fala a diferentes pessoas, em diferentes
circunstâncias, em diferentes
momentos, mas apontando
para uma mesma direção.
A partir de 2010 começou
o contato com o Brasil, mas
sobre uma plataforma que
já existia. Em 2009, quando
começamos o planejamento,
o pastor Sócrates foi o único
brasileiro que esteve nas reuniões. Creio que regressou
entusiasmado ou pelo que
escutou ou porque encontrou
sintonia com o que acontecia
no Brasil e, no ano seguinte,
estiveram cinco ou seis brasileiros, entre os quais o pastor
Fernando Brandão.
E voltaram a escutar sobre
a visão da UBLA de impactar
as cidades e as novas gerações. Em 2011, nos reunimos em um grupo, no qual
o pastor Fernando Brandão
participou representando o
Brasil para definir a visão, a
missão da UBLA e qual seria
a estratégia para os próximos
anos, até 2020. Sem dúvida,
a coincidência foi valiosa
para confirmar que estávamos no caminho certo.
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Departamento de Ação Social da CBB

Resguardando a dignidade
da nova geração
Pr. Olavo Dias da Silva
Filho
Convenção Batista de
Carajás - COBAC
Colossenses 3.21, 25
As concepções sociológicas atuais têm oferecido
algumas leituras interessantes
a respeito do tempo em que
vivemos, a pós-modernidade,
como é chamado por filósofos e sociólogos. Numa
definição bíblica falaríamos
do “deus deste século” (2
Co 4.4) ou do “espirito que
agora opera nos filhos da
desobediência” (Ef 2.2).
Embora o humanismo e sua
ênfase na autonomia do indivíduo coloque-o como centro
de todas as coisas, este acaba por ser “coisificado” por
conta do consumismo e do
hedonismo, que conceituam
a realização do ser humano
através do consumo de bens
e a satisfação dos desejos
carnais. Ora o ser humano é
engrenagem da máquina chamada mercado, tendo suas
habilidades e competências
oferecidas como sacrifício no
altar econômico para produzir igualmente bens úteis e

supérfluos para atender os
desejos de todos os demais,
ora, em outro polo, é objeto
para satisfazer o prazer de
uma sociedade hedonista,
onde o mundo é um palco
ou arena para entretenimento
dos demais.
Ele será útil enquanto produzir ou consumir. Ele será
interessante enquanto entreter ou estimular fantasias
nos demais. Nesta esteira,
vai sendo marginalizada a
dignidade do ser humano.
Dentro deste contexto, quem
mais sofre é a nova geração,
que já nasce inserida neste
ambiente perverso travestido de evolução, sapiência e
liberdade.
O texto nos alerta para
o cuidado devido à nova
geração por parte dos responsáveis: não tratem com
severidade exagerada, dureza excessiva, rigor desnecessário, esquecendo-se do
amor que estimula e encoraja. Essa atitude resultará em
filhos desanimados, de alma
dividida, de espirito apequenado, revoltado e incapaz
de relacionar-se. Isso seria,
como parafraseia Lightfoot,
“empreender seus trabalhos

com uma atitude de espirito
negligente, triste e feia” (citado no Novo Comentário
da Bíblia).
Enfim, teremos uma nova
geração que destruirá aquilo
que foi construído, acabando
por consumir-se a si mesma
por falta de referenciais.
Por que é importante resguardar a dignidade da nova
geração?
1) Porque ela ainda é a
imagem e semelhança
do Criador (Gn 1.26)
O ser humano foi criado
conforme a imagem e semelhança de Deus. Apesar do
pecado, esta imagem não foi
perdida, mas ficou distorcida,
desconectada da verdadeira
fonte. O ser humano perdeu-se, mas ainda tem grande valor. Temos um compromisso
com nossa raça, não somente
em crescer e multiplicar, mas
servir em mordomia.
Nossa declaração de princípios batistas afirma que o ser
humano é central em todas as
nossas ações. Desprezar o ser
humano em sua dignidade é
desrespeitar a honra do Criador que o fez. É um insulto
aos céus. Como cantamos,

“a injustiça é contra Deus e mos grandes obras, almea vil miséria insulta os céus”( jando que sejam contempladas no futuro, sem, no
HCC 552).
entanto, nos preocuparmos
com aqueles que estarão lá
2) Porque Deus quer que
para ver, é falta de intelieles também alcancem
gência. Temos uma memóa salvação (2 Pd 3.9)
A salvação não é privilegio ria de imortalidade dentro
da geração atual. Ela precisa de nós. Algo nos lembra
ser apresentada até o dia em que a morte não faz parte
que o Senhor voltar para por de nosso destino, que ela
é uma intrusa. De fato, a
termo à história.
A revelação do amor de Bíblia nos afirma que ela é
Deus foi sendo transmitida nossa inimiga (1 Co 15.26).
desde a antiguidade, pelos Assim, resguardar a nova
profetas e apóstolos, che- geração resgata ainda a
gando até nos. Esta geração ideia de que nossa vida
deve ser testemunha e sinal não terá sido em vão, não
da fé para a nova geração. perecerá e não cairá no
Os grandes feitos do Senhor, esquecimento.
seu imenso amor por nos, a
CONCLUSÃO
vida de Jesus, a cruz e o sepulcro vazio, a graça e liberResguardar a dignidade da
tação, a ética e os valores que
nos reconstroem, precisam nova geração é dever de cada
ser ensinados com palavras, um de nós. Deus a criou, a
ações e exemplos. Devem ser ama e deseja que seja salva.
encarnacionais. Sem isso, a Além do mais, as gerações
nova geração não conhecerá que nos seguem são nossas
herdeiras. O que fazemos
a salvação.
hoje será usufruído por eles
amanhã. O texto encerra com
3) Porque ela é nossa
um poderoso alerta: o mal
herdeira (Ec 4.8)
A questão que Salomão que fizermos hoje à nova gelevanta é simples: traba- ração, reverterá em mal sobre
lharmos tanto e construir- nós amanhã.

OBITUÁRIO

Helcias e Maria José
estão com o Senhor
Luciene Fraga
Departamento de Ação
Social da CBB

É

com muito pesar que
o Departamento de
Ação Social da Convenção Batista Brasileira comunica o falecimento de um casal que foi
bênção no reino de Deus e
referência na área de Ação
Social dos Batistas em Tocantins e no Brasil. O irmão Helcias Brigido Lajes
de Oliveira, 63 anos e sua
esposa Maria José Ribeiro
de Oliveira, 62 anos, morreram no dia 30 de março
em um acidente de trânsito
na rodovia TO-010, no KM
40, de Palmas para Lajeado.
O casal participava de
vários projetos sociais da
Segunda Igreja Batista de

Palmas (Sibapa) e sempre
estava envolvido em trabalhos de evangelismo e ação
social. Helcias foi um mobilizador local em muitas
comunidades, através de
suas ações de solidariedade. Com isso, surgiram os
mutirões evangelísticos na
Sibapa, idealizado por ele
e pelo pastor Clécio Bezerra. A ideia cresceu e foi
abraçada pela Convenção
Batista de Tocantins. Hoje,
as igrejas realizam o “Por
Amor”, levando assistência médica, odontológica,
jurídica, corte de cabelo,
cursos e doação de roupas
e alimentos às comunidades necessitadas.
O casal sofreu o acidente
durante uma viagem para
a promoção da festa dos
71 anos do Lar Batista. De

acordo com o pastor Orbásio Bastos de Almeida, o
casal era muito envolvido
com o mutirão social: “ Eles
levavam roupas, médicos,
dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros
profissionais para atender
na comunidade.” Helcias
e Maria José marcaram dezenas de igrejas do Brasil
pelo testemunho de vida e
entusiasmo no serviço ao
Senhor.
Glorificamos a Deus por
estas vidas, sabendo que,
como declara o salmista: “Preciosa é à vista do
Senhor a morte dos seus
santos”(Sl 116.15). O casal
deixa três filhos, Amanda,
Daniel e Marcelo. Nossa
oração é que o nosso Deus
a cada dia console aos familiares e amigos.
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A história dos batistas chilenos
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Rawderson Rangel

E

m 2013 a Convenção
Batista do Chile celebra
105 anos de organização. Uma comemoração que tem relação com
os batistas brasileiros e sua
vocação missionária, pois estivemos diretamente envolvidos
com o início do trabalho denominacional neste país.
No século XIX o governo do
Chile buscava tecnologia europeia para promover o avanço
em diversas áreas do conhecimento no país andino. Foi por
esta razão que em 1821 chegou ao país o primeiro batista,
chamado Diego Thomson.
Veio para ajudar na alfabetização das crianças chilenas
através do método Lancaster.
E com este mesmo espírito de
colaboração e apoio chegaram
diversas outras famílias europeias a essa nação.
Entre 1880 e 1885 chegaram três famílias batistas alemãs que começaram a fazer
cultos em suas casas na língua
materna, pois nenhuma outra
religião, à exceção da católica, era permitida no Chile.
No entanto, o colono Felipe
Meyer foi o primeiro a organizar três igrejas com cultos em
castelhano, contrariando as
leis da época. Como resultado
deste trabalho, converteu-se Wenceslau Valdívia, que
viria a demonstrar grande
dedicação na pregação da
mensagem bíblica .
Em 1888, com 36 anos, desembarcou no Chile o pastor
Guillermo Mac Donald. Veio
acompanhado de sua esposa Janet e de seus filhos, às
vésperas do natal desse ano.
Chegava para trabalhar como
professor de língua estrangeira, estimulado pelo convite do
governo.
Enquanto trabalhava lecionando como professor remunerado pelo governo, Guillermo Mac Donald, através de
cartas, pedia apoio a diversas
convenções batistas.
Muñoz afirma que “a todos
a quem pedia, o dinheiro chegava” . E foi estimulado por
Roth, pastor de origem alemã
que trabalhava no Brasil, que
em maio de 1907 ele escreveu a carta ao missionário
Bagby, pedindo ajuda para
começar uma obra “verdadeiramente batista”. No texto ele
relatava que havia cerca de
500 batistas no Chile .
Ao receber a carta, Bagby
levou o assunto na primeira
Assembleia da Convenção Batista Brasileira, organizada em
1907. A assembleia aprovou
enviar o missionário ao Chile,
com as despesas dessa viagem
pagas pelas igrejas batistas
brasileiras ligadas à CBB. O
objetivo era ajudar na organização da Convenção Batista
no Chile. Um ato de grande

Guillermo e Janet Mac Donald:
extraído do livro Diamantes
Bautistas
As bíblias que pertenceram a Diego e Janet Thomson encontram-se
em exposição permanente na Biblioteca do Seminario Teológico
Bautista de Santiago

Diego Thomson. Extraído do
site: http://diegothomson.org

Juan Domingo Alvarez, primeiro
seminarista chileno a estudar no
Brasil com o apoio dos batistas
brasileiros. Outros se seguiram
após ele. Foto sem data.
Extraído de Diamantes Bautistas

Primera foto de los bautistas en Chile. Na ocasião, eram realizados batismos. Esta foto se encontra na
sede da Convenção Batista Chilena – UBACH. Foto sem data

Documentos manuscritos: Cópias que se encontram na Biblioteca
do Seminario Teológico Bautista de Santiago. Em especial a
página 5, que detalha a chegada de Bagby ao Chile. O documento
original data de 1913

significado, pois na primeira
assembleia realizada pelos
batistas brasileiros, tomavam
a decisão de apoiar a primeira
obra fora de nosso país.
Oliveira afirma que Bagby
arrecadou os fundos de igrejas de 14 estados brasileiros
para esta viagem, além de
uma oferta para o ministério
local, também entregue como
amor pela obra do Senhor por
parte dos batistas brasileiros .
Mesquita informa que a viagem começou no dia 24 de
março de 1908 . E no dia 26
de abril de 1908, na cidade de
Cajón, com seis igrejas e aproximadamente 300 batistas,
foi organizada a Convenção
Batista no Chile . Bagby ficou bem impressionado com
o trabalho que se realizava
nesse país, em especial com
o trabalho que o pastor Valdívia, primeiro pastor batista
chileno, estava realizando.
Este era o mesmo que havia
se convertido logo no início
do trabalho realizado pelos
colonos alemães.

Bagby se engajou no desenvolvimento desta obra.
A prova disso é que na sua
viagem de volta ao Brasil,
passando pela Argentina, desafiou duas igrejas da cidade
de Buenos Aires a participar
da obra recém-iniciada, tendo
sido prontamente atendido.
Em maio de 1908 este irmãos
começaram a participar do
sustento dos pastores Valdívia
e Mac Donald .
O relatório apresentado à
assembleia da CBB no ano de
1909 foi estimulante. A CBB
estabeleceu uma parceria
com os batistas da Argentina e
do México (e posteriormente
com os batistas de Cuba) para
o investimento no trabalho
batista do Chile. Além disso,
Bagby propôs que cada batista
brasileiro entregasse o equivalente a 10 tostões mensais
para o campo missionário
chileno. O objetivo era levantar ofertas que totalizassem
$50,00 pesos em ouro ou
$150,00 contos de réis. Estas
ofertas eram para auxiliar no

sustento dos pastores Mac
Donald e Valdívia.
Ainda como forma de apoio,
em 1910 a CBB ofereceu uma
bolsa de estudos ao irmão Juan
Domingo Alvarez para que
este estudasse no Seminário
Teológico Batista do Sul do
Brasil. Na quarta assembleia
da CBB, se informava que se
mantinham estas ofertas, tanto
para o Chile, como também
para o seminarista Alvarez. .
Pacheco escreve dizendo
que as contribuições recebidas permitiam abrir um novo
campo de trabalho, auxiliar no
sustento dos pastores batistas
e lançar a revista “La voz Bautista”, com o objetivo de apresentar os batistas aos chilenos,
além de responder às críticas
que recebiam. Além das ofertas vindas da Argentina, Brasil,
Cuba e México, os batistas
chilenos recebiam cartas que
os estimulavam ao trabalho
e estas eram lidas nos cultos.
Além disso, era enviada a literatura para educação cristã.
No relatório de 1913, apresentado à CBB, informava-se
que havia no Chile 19 igrejas,
12 pontos de pregação e 896
membros. No entanto, os
anos que se seguiram foram
difíceis pela situação que vivia o mundo naquele período.
A Primeira Guerra Mundial
obrigou os batistas brasileiros
a uma reorganização do trabalho missionário e ficou estabelecido que a partir de 1918
os batistas norte-americanos
assumiriam a obra no Chile, enquanto que os batistas
brasileiros assumiriam plena-

Wenceslau Valdivia, primeiro
pastor batista chileno. Uma de
suas últimas fotos. Foto sem
data. Extraído de Diamantes
Bautistas

mente o trabalho batista em
Portugal, iniciado em 1911 .
E o tempo passou. Anos
depois, em 1985 os batistas
brasileiros voltaram novamente seus olhos para o Chile. No
entanto, o primeiro casal nomeado, Sônia e William Wojciki, precisou cancelar sua
ida ao campo chileno devido
a um acidente de ônibus que
sofreu e que à época trouxe
alguns problemas de saúde a
Sônia. Mediante a este fato,
chegamos ao Chile em 1986
através do casal Pires.
Desde essa data os batistas
brasileiros têm trabalhado
em diferentes áreas que incluem o esporte, plantação
e soerguimento de igrejas
e o ensino teológico. Cada
ministério tem uma história,
mas isto é assunto para daqui
a cem anos...
Desde 1986 diversos missionários têm passado pelo
Chile, fruto do amor dos batistas brasileiros para com o
IDE de Jesus. Aos que têm
investidos suas vidas, aos que
têm orado e participado com
a expansão do evangelho no
país andino, muito obrigado,
em nome de Jesus.
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Zarma, um povo não alcançado no Níger
Willy Rangel – Redação de
Missões Mundiais

N

a aldeia de Kirtache, no sul do
Níger, a comunidade local vive
uma dura realidade. A maioria dessas pessoas é da etnia
zarma, um povo ainda considerado não alcançado, mas
o casal Josué e Kely Pacheco,
de Missões Mundiais, já está
testemunhando o evangelho
de Cristo a eles.
A região onde nossos missionários atuam é bastante
isolada, o que torna muito
mais complicada a missão de
anunciar a salvação em Jesus.
É ao longo de um rio que
vivem as pessoas, “completamente isoladas de qualquer
contato com o evangelho”,
conta o pastor Josué.
Pouco tempo atrás, um
líder zarma convidou os
missionários para mostrar-lhes os desafios sociais da
região. Durante cinco horas
e sob um sol escaldante, o
líder zarma, os missionários brasileiros e outras seis
pessoas desceram o rio para
conhecer melhor o local e
se encantaram com a beleza do lugar, com elefantes

Os zarmas do Níger precisam ser alcançados pelo Evangelho

vivendo livres na savana e
hipopótamos.
“Mas algo que cortou nosso
coração foi o fato de vermos
tantas aldeias ao longo do
rio, tantas pessoas que nos
cumprimentavam amistosamente, sorrindo e alegres
com nossa passagem, que
estavam completamente isoladas de qualquer contato
com o evangelho”, relata o

missionário. “Nesta longa
viagem a esses locais, onde
o acesso é de grande dificuldade, aquelas milhares de
pessoas que ali vivem não
tinham ninguém que pudesse
refletir a luz de Cristo para
elas”, acrescenta.
“Enquanto o líder nos apresentava os desafios sociais
do seu povo, podíamos ver
o desafio espiritual de vidas

que não têm o privilégio de
conhecer a verdade”, destacou o pastor Josué. Uma das
maiores dificuldades apresentadas pelo líder dessa
aldeia tão isolada era o fato
de as crianças dali terem
de deixar a localidade após
completarem o ensino primário, pois ali não há escolas.
“A resposta de Deus a este
desafio foi nos levar a desen-

volver o projeto Educando
para a Vida, que já tem abençoado essas crianças”, diz o
pastor Josué.
Além de oferecer reforço
escolar e alimentação a essas
crianças, o principal objetivo
do Educando para a Vida é
compartilhar o amor de Deus
com os pequeninos e suas famílias através do testemunho
dos missionários, ampliando o
respeito da comunidade local
com uma iniciativa de referência e valor para a sociedade.
O pastor Josué resume em
poucas palavras a missão de
testemunhar o evangelho
de Cristo aos zarmas, um
povo ainda considerado não
alcançado: “Olhando humanamente para este desafio, com tantas dificuldades
para alcançar um número tão
grande de pessoas em locais
tão remotos, ele se torna quase impossível de ser vencido.
Contudo, quando olhamos
pelos olhos da fé, sabendo
que a obra é feita pelo poder
do Espírito, nós cremos que
o impossível vai acontecer
e que Deus fará maravilhas
alcançando vidas naquela
região, trazendo salvação
transformadora do presente e
do futuro daquelas pessoas”.

Promotora-mirim: uma ideia de
quem está em missão!
Eliana Moura – Redação de
Missões Mundiais

E

la tem 11 anos e, desde os 8, acha super
legal aprender mais
sobre missões. Diz
que, no grupo de Mensageiras do Rei, descobre como
tomar decisões na vida e
fazer escolhas certas. Seu
nome é Gabriela Peçanha,
da Primeira Igreja Batista de
Mantiquira, em Duque de
Caxias/RJ.
Gabriela participou como
promotora-mirim do Acampamento de Promotores Voluntários de Missões Mundiais, em Rio Bonito/RJ, em
fevereiro. Na ocasião, Gabi
contou que participa das
Mensageiras do Rei desde os
9 anos. Seus planos são de
concluir todas as etapas de
estudo do grupo. Nas MR,
elas leem muitas histórias
missionárias, o que a fez se
envolver mais com Missões,
ao ponto de a convidarem
para fazer parte da equipe de
promotores de Missões Mundiais da igreja. Ela aceitou e,
hoje, é a mais nova do time.
É a Gabi mesma quem
explica o seu trabalho: “Eu
ajudo a fazer o momento

Gabriela e Elzi, promotoras de Missões da PIB Mantiquira, em Xerém

missionário. Falo para a
igreja o que a gente fez no
acampamento, falo sobre
Missões, dou notícias dos
campos e conto sobre os
missionários”.
A equipe, liderada por
Elzi Nunes, é animada: são

feiras, comidas típicas, bazares, teatro, jogos: tudo
para comunicar melhor aos
irmãos uma verdade. Todos
nós estamos em missão e
precisamos fazer parte dos
planos de Deus para todo
o mundo. A Gabi, nossa

promotora-mirim, já entendeu isso e trabalha com seus
dons e habilidades para que
o Reino de Deus chegue
aonde ela também chega!
Prova disso é a dedicação
de seu tempo ajudando as
vítimas de Xerém, em Duque

de Caxias. É a Elzi que, emocionada, lembra-se daqueles
dias: “A Gabi me disse: ‘Eles
precisam da nossa ajuda’.
Nossa igreja encheu por
causa da chuva e não podia
receber quem vinha com a
Defesa Civil. Tudo estava alagado. Pegamos nosso fogão,
nossas panelas, e fomos para
a igreja trabalhar, montando
uma cozinha na varanda.
Fizemos 2.500 marmitas, e
a Gabriela ajudava todos os
dias, tanto no preparo quanto
na distribuição. Ela entendeu
que ali também era um campo missionário. Um lugar de
ajuda às pessoas. Se continuar nesse ritmo, um dia ela
será a promotora de Missões
Mundiais da igreja”.
A história de vida da Gabriela, que tão nova já entende a sua vocação como filha
de Deus, é prova de que o
vento do Espírito Santo sopra
onde quer (Jo 3.8), fazendo
de pessoas de qualquer idade participantes da missão.
É o amor vivido na cruz de
Jesus que move qualquer um
a enxergar necessidades no
mundo e colocar-se à disposição para supri-las. O que
faz pessoas se envolverem
com Missões é o amor.
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Seminário do Norte chega aos 111 anos
Marcos Bittencourt

O

Seminário Teológico Batista do
Norte do Brasil
completou no último dia 1 de abril 111 anos
de fundação, sendo a instituição de ensino teológico mais
antiga da América Latina em
atividade. O culto de ação
de graças ocorreu na última
quinta, 4/4, com a presença
da comunidade seminarial,
de irmãos das diversas igrejas
batistas da capital, além de
várias lideranças locais.
Por ocasião do evento foram prestadas homenagens

àqueles que deixaram marcas
positivas na história do STBNB. Dentre eles, o pastor e
músico Nabor Nunes Filho,
falecido recentemente. O
Stúdio musical do STBNB foi
batizado com o seu nome.
O Coro Sinfônico do STBNB
cantou uma de suas mais
bonitas composições, “Creio
em Deus”, após uma linda
palavra do professor Jorge
Arruda, que trouxe à congregação fatos da memória em
torno de Nabor Nunes Filho.
Outro homenageado da
noite, o doutor Lyncoln Araújo (que estava acompanhado
de sua esposa, professora

Mariluce Araújo, também homenageada), foi reconhecido
pela valiosa contribuição ao
STBNB, pelos seus quase três
anos de interinidade à frente
da instituição. Os professores
João Ferreira Santos, Valdiene Pereira, e o seminarista
Robson Ferraz, presidente
do Diretório Acadêmico Salomão Ginsburg, lembraram
as marcas deixadas pelo diácono Lyncoln Araújo, quais
sejam a sua capacidade de
gestão focada em pessoas,
o caráter de espiritualidade
e de reconhecimento das
bênçãos divinas, além das
significativas reformas pa-

trimoniais que ocorreram
durante aquele período.
O orador oficial da noite
foi o pastor Luis Roberto Silvado, presidente da Convenção Batista Brasileira, que
pregou baseado no texto de
1 Timóteo 4.1-15. O pastor
Silvado lembrou que os tempos em que estamos vivendo
são difíceis para aqueles que
querem realmente viver uma
vida piedosa, em função das
heresias que têm surgido no
meio do povo evangélico,
invadindo mesmo os arraiais
denominacionais, dentre
elas, a Teologia da Prosperidade.

Ele falou que é preciso que
os seminaristas e pastores,
muito mais do que acumularem conhecimentos teológicos, resgatem as disciplinas
espirituais tão necessárias para
o enfrentamento das tarefas
ministeriais: a prática da oração e do jejum, a leitura devocional da Palavra de Deus e
uma vida piedosa. O pastor
Silvado também lembrou a
importância da Escola Bíblica
Dominical no crescimento espiritual dos crentes e lamentou
que na maior parte das igrejas
a EBD está morrendo, necessitando, assim, de uma reforma
significativa e estrutural.

Cruzeiro do Oeste: 50 anos de obra batista
Almir de Oliveira
Pastor da IB em Cruzeiro do
Oeste - PR

I

nesquecível! Essa é a palavra que define o que os
batistas de Cruzeiro do
Oeste – PR viveram e experimentaram nos dias 28 a
31 de Março de 2013, o ano
que marca o Jubileu de Ouro
da PIB de Cruzeiro do Oeste
e a data em que o trabalho
batista em Cruzeiro do Oeste
de forma oficial completa o
seu meio centenário.
Foram dias memoráveis,
que nunca serão apagados
das nossas mentes e corações. Recepcionamos mais
de 50 irmãos de todas as
partes do Brasil para o “1o
Encontro dos Pioneiros”.
Foi maravilhoso e honroso
recebermos parte dos pioneiros do trabalho batista
em Cruzeiro do Oeste que
aqui retornaram para nesses
dias em conjunto com a PIB
e a SIB de Cruzeiro do Oeste

Culto no Centro Cultural da Cidade

celebrarem ao Deus Único.
O Orador Oficial do encontro foi o querido pastor
Calé Rodrigues Gomes, ex-Pastor da PIB em Cruzeiro
do Oeste dos anos de 1972 a
1973. Os cultos de adoração
e gratidão a Deus foram realizados nos templos da PIB
e SIB de Cruzeiro do Oeste.
Ainda na sexta-feira, dia 29,
durante todo o dia na Casa
de Eventos “Casarão” aconteceu um grande almoço e
jantar de confraternização,

Grande almoço de confraternização

com a presença de mais de
150 pessoas. Nesse dia também tivemos momentos de
louvor e um espaço aberto
para troca de experiências
e compartilhamento, bem
como, informações importantes e preciosas sobre os
primórdios do trabalho batista em Cruzeiro do Oeste.
À noite, o culto ocorreu no
Templo da SIB de Cruzeiro
do Oeste e mais uma vez
o pastor Calé nos trouxe a
mensagem.

No sábado, dia 30, no templo da PIB de Cruzeiro do
Oeste, vivemos momentos
de muita emoção, quando
pela manhã vários irmãos
pioneiros usaram da palavra
para nos relatar suas histórias de conversão e como
as suas famílias abraçaram
o evangelho. À noite, em
um culto muito edificante
e emocionante no Centro
Cultural da Cidade, muitos
louvores foram apresentados a Deus bem como a

proclamação da Palavra pela
instrumentalidade do pastor
Calé.
O clímax do encontro
aconteceu no domingo, dia
31, no templo da PIB em
Cruzeiro do Oeste, quando
o Evangelista Edno Marques, um dos pioneiros,
que por muitos anos liderou
o trabalho batista em Cruzeiro do Oeste, relatou-nos
como foram as primeiras
conversões e a integração
das famílias na igreja. Logo
após, os pastores Almir de
Oliveira e Luiz Caetano,
respectivamente titulares
da PIB e SIB de Cruzeiro do
Oeste, conduziram a celebração da Ceia do Senhor.
Por tudo isto só temos a
louvar a Deus e glorificá-lo
cada vez mais, parafraseando o Salmo 118.23 : “Foi o
Senhor que proporcionou
isto e é coisa maravilhosa
e ‘inesquecível’ aos nossos
olhos. ” “Soli Deo Glória”
(Só a Deus Glória).

ponto de vista
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ico impressionado
sempre quando leio
os evangelhos e medito na compaixão de
Jesus. Como o nosso Mestre
era cheio de compaixão pelos perdidos, pelos párias
da sociedade. Não havia no
Senhor uma palavra de condenação, mas de salvação.
Sobre Zaqueu – o publicano
coletor de impostos – ele
disse: “O Filho do homem
veio buscar e salvar o perdido” (Lc 19.10). O foco de
Jesus sempre foi os doentes,
os machucados, feridos pela
sociedade espartana, pelo legalismo dos religiosos judeus
e pela sociedade materialista.
Jesus sempre esteve na
contramão tanto da religião
quanto do secularismo de
então. A leitura de Jesus nun-

ca foi a partir do exterior, da
capa, mas do coração, das
entranhas e dos porões do
subconsciente. Ele sempre
amou as pessoas como eram.
Ele tinha uma especialidade
de revelar os princípios do
Reino de Deus, o Pai. Que
os homens deviam buscá-lo
em primeiro lugar (Mt 6.33).
Como Jesus era compassivo! Como ele era manso e
humilde de coração! Especialista em recuperar o irrecuperável. Tratar o intratável.
Penetrar no impenetrável. A
sua palavra era sempre de
reflexão, encorajamento e
graça. Na verdade, ele era
a personificação da graça, a
graça feita carne. O Verbo
que se fez carne e habitou
entre nós cheio de graça e de
verdade (Jo 1.14). Graça pre-

sente e operante na vida dos
rejeitados, dos maltrapilhos,
fracassados e dos quebrados
pela vida.
Na parábola do samaritano,
ele ensinou que o amor supera o preconceito, o ódio e a
rejeição veemente. Na parábola do credor incompassivo,
ele ensina a perdoar sempre.
No Sermão do Monte, ele
ministrou acerca da relação
com o Pai e com os irmãos.
Estabeleceu a vida orientada
pela obediência ao Senhor.
A compaixão de Jesus me
encanta e me faz cantar. Ela
enseja compromisso em buscar o perdido, a se importar
com os que sofrem e a levantar os abatidos e caídos pelo
mundo afora. Ele é aquele
que nos resgata do lixão da
vida. Que chama dos botecos

os beberrões para a comunhão dos santos salvos pela
graça. Das esquinas frias das
drogas para o aquecimento
da celebração dos salvos
apenas pelo favor de Deus.
Que oferece pão (provisão),
afeto e abrigo (proteção) caracterizados por amor.
Vivamos a compaixão de
Jesus neste mundo perdido.
Sejamos seus olhos, mãos e
pés sempre ativos e prontos
a ajudar os que precisam. Recolhamos os desabrigados, os
solitários, os rejeitados. Exerçamos a paciência com os
reincidentes. Tenhamos a coragem do compromisso com
os que sofrem. Que o Senhor
nos livre da acomodação, da
timidez e das justificativas
religiosas. Vivamos o cristianismo puro e simples. Apren-

damos com Jesus a auscultar
o coração das pessoas, estabelecendo o diagnóstico e o
prognóstico. Sirvamos àquele
que não vê a aparência, mas
olha para o coração. Aquele
que já liberou o perdão por
meio da sua obra na cruz e
na ressurreição. Aquele que
convida: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou
manso e humilde de coração;
e acharei descanso para a
vossa alma. Porque o meu
jugo é suave, e o meu fardo
é leve” (Mt 11.28-30).
Sejamos os mensageiros
do convite de Jesus. Levemos a sua compaixão aos
perdidos e o Pai será glorificado.

Lourenço Stelio Rega

esta recentemente tem perdendo o seu espaço. A igreja
foi se institucionalizando, a
vida cristã e o estudo bíblico
se concentrando ao espaço
do templo e do domingo.
Ser crente parece-me que
ficou reduzido a frequentar a
igreja, ter nela algum cargo,
cantar no coro da igreja, contribuir e assistir os cultos aos
domingos, aos mais fervorosos isso se estendia a assistir
ao culto do meio da semana.
Na década de 60, essa visão institucionalizada de ser
batista acabou sofrendo um
choque com as tensões provocadas com o embate do
movimento carismático que
buscava enfatizar uma vida
espiritual consagrada, o poder
do Espírito Santo como mobilizador da vida. Naquela época, a EBD ainda tinha o seu
espaço. Mas a institucionalização da igreja acabou nos
afastando de uma vida mais
além do pragmatismo eclesiástico e de uma visão mais
ampla da missão da igreja.
A partir do que tem sido
possível discutir nos artigos
anteriores, é possível descobrir que a missão da igreja
é muito mais ampla, pois
começa na visão da missão
para com Deus como a principal – isto é, cada pessoa
voltando a ter comunhão
com Deus, consigo mesma,

com o próximo e com o ambiente – viver para a alegria
e glória de Deus. Nascemos
para isto. Como a queda nos
desviou deste caminho, Deus
enviou o seu filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou
para nos dar vida.
Aqui entra o segundo nível
da missão da igreja – reconduzir as pessoas de volta para
Deus por meio do testemunho, da evangelização e do
trabalho missionário. Uma
vez salvas, as pessoas são
reposicionadas na ordem do
mundo criado para viverem
a vida planejada antes da
fundação do mundo para a
humanidade – viver em comunhão com Deus, consigo
mesmas, etc. Assim, necessitam ter suporte para aprender
a viver a vida cristã desta
forma; suporte para enfrentar
seus dilemas de vida; suporte
para descobrirem seus dons
de serviço, etc. Temos aqui
a missão da igreja voltada a
si mesma.
Veja que, em vez de uma
visão monolítica e reducionista da missão da igreja,
estou propondo, a partir do
plano de Deus antes da fundação do mundo, uma missão principal (missão dirigida
a Deus) e duas instrumentais
– voltada ao mundo (missões, evangelização, ação/
assistência social) e voltada

a si mesma (com o objetivo
de promover o crescimento
do crente, seu atendimento
como pessoa e a germinação
de um ambiente fértil para
comunhão, serviço, acolhimento, ambiente espiritualmente terapêutico, etc). As
duas missões instrumentais
são necessárias para que a
missão principal possa ser
cumprida.
Creio que temos cumprido a missão instrumental
voltada ao mundo pelo menos no campo de missões
e evangelização. Penso que
necessitamos ampliar mais a
ação social (nossa influência
no mundo como sal da terra
e luz) e assistencial (socorro
às carências humanas).
Mas o que dizer da missão
da igreja voltada a si mesma?
Aqui entra o trabalho do púlpito com a admoestação, sem
dúvida, mas também temos
de pensar aqui no trabalho
da educação religiosa para
dar ao crente, desde a sua
conversão, condições para
o crescimento no conhecimento da Palavra de Deus,
das doutrinas bíblicas, dos
princípios éticos, etc. Condições também para seu amadurecimento na vida cristã,
na dependência de Deus,
para que possa viver sua vida
aos pés do Mestre, na dependência do Espírito Santo,

sabendo enfrentar os diversos
dilemas e dificuldades da
vida, para que saiba se relacionar adequadamente com
Deus, consigo mesmo, com
as pessoas e com seu ambiente. A educação religiosa
também deverá proporcionar
capacitação para o exercício
dos dons de serviços, mas
também para o desenvolvimento da vida piedosa em
oração, no estudo da Palavra
de Deus.
A educação na igreja deverá ter o papel de contribuir
para a formação de lares sólidos em que o ensino da Bíblia seja a tônica em palavras
e em exemplos práticos para
os filhos.
Quando focalizamos apenas a missão da igreja voltada
ao mundo fatalmente teremos igrejas que se parecerão
com orfanatos espirituais repletas de crianças espirituais.
Quando focalizamos apenas
o aspecto institucional da
igreja caímos no reducionismo de confundir cristianismo
com atividades dominicais ,
transformando o domingo –
dia de descanso e celebração
– em dia do cansaço, mas
sem vidas transformadas.
Para mim fica claro o papel
da educação no cumprimento da missão integral da igreja, como há pouco foi possível explicar. E para você?

N

os artigos anteriores, procurei
demonstrar o reducionismo que
estamos notando ao buscarmos interpretar toda mensagem bíblica a partir da queda
do ser humano no Éden, em
vez de partirmos do plano de
Deus antes da fundação do
mundo. Discutimos também
o dilema do reducionismo do
cristianismo a um conjunto
de atividades eclesiásticas.
No correr da linha do tempo com estes dois pilares
como alicerces fundamentais da construção do modo
batista de ser e fazer igreja
o que foi se construindo, de
modo geral, foram igrejas
que perseguiam a sua missão
de evangelizar, focalizando
missões para alcançar o mundo perdido. As atividades
eclesiásticas foram se concentrando em priorizar esta
missão voltada ao mundo, o
púlpito foi se tornando o “locus” privilegiado para, não
apenas a admoestação, mas
a transmissão do conhecimento bíblico e a divulgação
do evangelho. O crente em
geral foi se tornando ouvinte
e “conviteiro” para que um
“especialista” pregue o plano
da salvação. Tínhamos a Escola Bíblica Dominical, mas
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em melhorias patrimoniais e
Walmir Vieira
Diretor do Colégio Batista pedagógicas as ajudariam a
superar suas dificuldades e
Shepard
até a crescer.
clicwv@hotmail.com
A maioria das razões que
á quase dez anos, explicam o fenômeno é senescrevi um artigo, tida por todas as escolas
publicado neste particulares,sejam elas conjornal, intitulado: fessionais ou não, sem ou
“Não abram mais colégios com fins lucrativos. Outras
batistas”, se as várias condi- razões são específicas de
ções relacionadas no texto cada realidade social, econão estivessem satisfeitas. nômica e cultural e contexAlertava quanto aos cuida- to geopolítico. No caso de
dos que devem ter os que nossas escolas batistas, há
tencionam abri-los e, inclu- ainda outros elementos que
sive, os colégios existentes. contribuem para agravar um
Alguns, na ocasião, acharam pouco mais a situação, que
a recomendação e os cuida- mencionarei no próximo
dos exagerados, mas, hoje, artigo. Relaciono, inicialse evidencia a correção dos mente, as principais causas
que estariam provocando tal
conselhos.
Há vinte anos, nossa deno- fato e, em menor ou maior
minação contava com cer- grau, afetando todas as esca de cento e dez colégios colas que dependem das
batistas em funcionamento, mensalidades escolares para
ligados às convenções esta- se manterem.
duais, associações e igrejas
1. Baixa ou quase nenhubatistas locais. Hoje, há em
torno de sessenta em ativi- ma rentabilidade
Educação particular não
dade, a maioria em grande
dificuldade financeira. A tem sido mais um bom incada ano, são fechados ou vestimento para pequenos
transferidos, em média, dois empreendedores, principalmente em regiões de baixo
colégios batistas no Brasil.
Este triste fenômeno não é ou médio poder aquisitivo.
exclusivo dos batistas. Ou- A rentabilidade do negócio,
tros colégios confessionais, sem traumas, é de menos
como os dos presbiterianos, que 10% ao ano. Este evenmetodistas, adventistas, lute- tual lucro é, muitas vezes,
ranos e até católicos também anulado pela inadimplênestão fechando suas portas. cia. As escolas não conseDe igual modo, muitas esco- guem impor o valor da menlas particulares não confes- salidade de que precisam
sionais têm encerrado suas para assegurar o pagamento
atividades. No bairro onde de seus custos operacionais
resido, no Rio de Janeiro, e terem algum retorno, pois
quatro pequenas escolas par- seu público alvo (classe
ticulares pararam de funcio- média) também não tem
nar, nos dois últimos anos. conseguido arcar com o
Enquanto Diretor Execu- preço necessário à escola.
A pressão por descontos
tivo da ANEB (Associação
Nacional de Escolas Batistas) é intensa. Só as grandes
visitei cerca de trinta institui- redes educacionais ou as
ções educacionais batistas grandes escolas conseguem
no Brasil e assessorei direta- sobreviver, ganhando em
mente a dez delas. Para algu- escala. Mesmo que as esmas, o fechamento honroso colas batistas não tenham
(às vezes traumático) ou a finalidade lucrativa, prevenda ou transferência (às cisam de algum resultado
vezes em troca da dívida) para investir na melhoria de
foram as soluções adotadas e seu patrimônio e no seu deseria para outras ainda aber- senvolvimento, mas isso é
tas. Entretanto, para muitas quase impossível, na maiodelas, um corajoso reorde- ria delas. Algumas escolas
namento administrativo e fi- funcionam em patrimônio
nanceiro e um investimento alugado e se obrigam a in-

H

vestir reformando patrimônio que não é seu, que um
dia poderá ser requisitado.
O já pequeno retorno financeiro da atividade escolar
se dissipa ainda mais no
pagamento do aluguel e da
manutenção do imóvel.
2. Alto custo operacional.
Geralmente, a folha de pagamento (salários e encargos sociais) de uma escola
consome de 60% a 70% de
toda a sua receita (quando ela
está em razoável equilíbrio).
Quando a escola consome
mais de 70% da receita com
o custo do pessoal, a situação fica muito preocupante.
Além disso, ela precisa arcar
também com o custo do consumo de luz, água, telefone,
material de escritório e de
limpeza, aquisição e manutenção dos equipamentos,
aluguel (quando o prédio não
é próprio), limpeza, conservação do patrimônio, renovação do mobiliário, marketing
etc.
O ramo educacional, entre
os prestadores de serviços,
tem o índice de custo operacional dos mais altos, especialmente com o pessoal.
As grandes escolas sofrem e
as pequenas não suportam,
pois não conseguem repassar
esses custos para suas mensalidades. Infelizmente, muitas
escolas estão funcionando
com déficit operacional. Isto
quer dizer que sua operação
está sendo financiada por
empréstimos bancários, por
sua mantenedora que é obrigada a injetar recursos, por
receitas não operacionais
ou ainda por acumulação de
compromissos não pagos, em
geral encargos sociais (dívida
tributária).
3. Pequena melhoria da
escola pública
Em alguns estados e municípios, as escolas públicas
têm obtido maior atenção
dos governos e prefeituras e
recebido mais investimentos
públicos. Tal investimento
tem repercutido, ano a ano,
numa ainda pequena, mas
constante, melhoria na qualidade de muitas dessas escolas. Em alguns municípios

brasileiros mais ricos, o cuidado com as instalações, o
mobiliário e os equipamentos
das escolas públicas tem sido
maior. A remuneração dos
docentes de escolas públicas,
em algumas regiões, chega
a ser superior a algumas escolas particulares. O índice
que mede o desempenho e
a qualidade das escolas de
educação básica (IDEB) tem
apontado um crescimento, a
cada ano, em muitas escolas
estaduais e municipais. Ainda
há muito que melhorar, mas
muitos governos estão no
caminho.
4. Legislação desfavorável
e riscos
As exigências da legislação
trabalhista e dos sindicatos
pesam muito no custo de um
colégio privado. As pequenas escolas não conseguem
atender adequadamente a
todas as demandas legais (federal, estadual e municipal)
e a uma série de exigências e
normas impostas sobre elas.
Os riscos do empreendimento são altos, em função de estar lidando com vidas jovens.
A escola vive permanentemente sob a ameaça de processos por danos morais com
pleitos de indenização sob
diversas alegações, como:
acidentes dentro da escola,
situações ligadas à inclusão
de portadores de deficiência,
constrangimento, atitude inadequada de um empregado,
ocorrência de bullying, etc,
além de passivos trabalhistas
que sua atividade tende a
gerar se não tiver extremo
cuidado.
5. Alto índice de inadimplência
A legislação que rege as
questões de inadimplência
no Brasil tem regras diferenciadas e desfavoráveis para
as escolas, no tratamento de
seus devedores, em comparação a outros fornecedores
ou prestadores de serviços.
Se o contratante do fornecimento de energia elétrica,
água, telefone, gás, planos
de saúde etc., por exemplo,
para de pagar ao fornecedor,
o serviço é interrompido imediatamente.
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Já na educação, uma Medida Provisória em vigor há
mais de dez anos, obriga a
escola particular a continuar
prestando o serviço e tendo despesas com o aluno,
mesmo que o seu responsável não esteja cumprindo
seu compromisso financeiro
com ela. A escola pode até
negativar o nome do devedor em serviços de proteção
ao crédito e executar sua
dívida judicialmente (medidas de pouco resultado), mas
não pode deixar de prestar o
serviço até o final do ano letivo. Muitos “responsáveis”
tiram seus filhos de uma
escola e os transferem para
outra, mesmo devendo. A
escola é obrigada a fornecer
os documentos de transferência e certificados ao devedor. Esta legislação tem feito
o ramo educacional ser o
detentor do maior índice de
inadimplência entre os prestadores de serviço. A política
que favorece o calote tem
fragilizado demasiadamente
as finanças dos colégios,
faculdades e universidades
particulares.
6. Diminuição da clientela
As pequenas escolas estão perdendo alunos, ano a
ano, seja porque eles estão
se transferindo para escolas
maiores, que podem oferecer
preços menores, bem como
serviços e estruturas melhores, ou porque, principalmente, o número de filhos por
casal está diminuindo a cada
década. O IBGE prevê que,
em 20 anos, a população do
Brasil parará de crescer. Em
função disso, o governo já
programa a diminuição do
investimento na educação infantil para as próximas décadas. Observamos ainda que
muitos bairros, onde estão
localizadas nossas escolas,
têm se tornado regiões com
uma crescente população
idosa.
Na próxima semana, apresentarei mais seis fatores que
também contribuem para
agravar o momento difícil vivido pelo ramo educacional
privado no Brasil, mas que
afeta mais direta e especificamente nossas escolas batistas.
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O ANO INTEIRO
MISSÕES MUNDIAIS CONTA COM VOCÊ
NA MISSÃO DE TESTEMUNHAR O EVANGELHO DE CRISTO ÀS NAÇÕES.
Anunciar o Evangelho a quem nunca ouviu falar em Jesus tem sido uma tarefa maior a cada dia. O desafio permanece, e a missão de
evangelizar os povos não alcançados não pode parar. Ore, oferte, mobilize e, se preciso for, seja um dos que vão até os confins da terra
para testemunhar as boas novas de salvação. Envolva-se com Missões Mundiais.

METAS

NO BRASIL

Campanha de
Missões Mundiais 2013
R$ 15.700.000

METAS
Novos
Campos

10

Novos
Missionários
150

Novos
Intercessores
12.000

NOS CAMPOS MISSIONÁRIOS
Novos
Projetos

120

Voluntários

500

Novas
Igrejas

Novas Frentes
Missionárias

90

1.290

Batismos

4.650

Decisões
por Cristo

23.100

As ofertas recebidas até dia 30 de setembro de 2013 serão contabilizadas para o alvo da Campanha
2013. Além de contribuir com a oferta para o Dia Especial de Missões Mundiais, sua igreja pode participar do
PAM Igreja e se tornar adotante de um missionário ou projeto. Para solicitar segunda via de boleto da oferta,
adotar um projeto ou missionário ou fazer uma oferta para Missões Mundiais, entre em contato com a
Central de Atendimento: 2122-1901 (cidades com DDD 021) ou 0800-709-1900 (demais localidades).

jmm.org.br/campanha2013

facebook.com/missoesmundiais

campanha2013@jmm.org.br

@missoesmundiais

www.missoesmundiais.com.br

21 2122-1901
CIDADES COM DDD 21

0800 709 1900
DEMAIS LOCALIDADES

