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Aproximando-se da comemoração de seu centenário, os batistas 
alagoanos prosseguem firmes e unidos no trabalho de evangelização. 
Sua 92a Assembleia Estadual, realizada em Abril, enfatizou o trabalho 
com as crianças, adolescentes e jovens, demonstrando que os batistas 
brasileiros de todas as regiões do país trabalham intensamente para ver 
as novas gerações no caminho da verdade e da salvação. Página 12.

Entidade representativa dos batistas no mundo, 
tendo sido inclusive presidida por dois brasileiros 
- ´pastores João Soren e Nilson Fanini – a Aliança 
Batista Mundial comemora seu dia apesentando um 
programa de culto que poderá ser utilizado por todas 
as igrejas. Atualmente, exercem seu ministério na 

ABM os pastores brasileiros Fausto Vasconcelos e 
Raimundo Barreto, com destacada atuação respecti-
vamente na Divisão de Missão, Evangelização e Re-
flexão Teológica, e na Divisão de Liberdade e Justiça. 
Além de ambos, a brasileira Denise Vasconcelos atua 
também na ABM na Divisão de Juventude. Página 5. 

Programa do Dia da Aliança Batista Mundial

Alagoas realiza abençoada Assembleia

No dia em que os batistas brasileiros comemo-
ram o Dia de Ação Social , suas preocupações se 
voltam para as crianças e  adolescentes, vítimas 
do mais grave dos muitos problemas sociais exis-

tentes no país(páginas 8 e 9). Também Missões 
Nacionais aborda o tema (Página 7), na perspecti-
va das formas específicas de evangelizar as novas 
gerações. 

Ação Social enfatiza 
crianças e adolescentes



2 o jornal batista – domingo, 05/05/13 reflexão

E D I T O R I A L

Cartas  dos leitores
editor@batistas.com

No Brasil todo

• Venho expressar meu 
descontamento com O Jor-
nal Batista. Percebe-se que o 
enfoque do nosso jornal está 
centrado apenas nas regiões 
sudeste e sul do país. Muitas 
vezes, na condição de leitor,  
abro o jornal para ver se há 
alguma noticia sobre a nossa 
região nordeste ou até mes-
mo do norte, mas raras vezes 
vemos alguma coisa ou, sim-
plesmente, nada. É diferente 
do destaque que é dado, por 
exemplo, à Convenção Batis-
ta Carioca, pois a equidade 
tem que ser a ferramenta de 
justiça entre nós. 

Meu objetivo é apenas con-
tribuir para fortalecer o órgão 
oficial de comunicação da 
Convenção Batista Brasileira, 
que já é forte e consolidado 
pela sua tradição de mais de 
século.

Ronaldo César dos Santos 
Silva

Membro da PIB em  
Taquaritinga do Norte

Taquaritinga do Norte - PE.

Nota da redação: Suge-
rimos que o irmão faça um 
levantamento, edição por 
edição, e nos remeta informa-

ções concretas a respeito da 
ausência de notícias, artigos, 
anúncios e outros tipos de 
textos oriundos das regiões 
Nordeste e Norte. A partir 
daí, poderemos corrigir um 
erro que, do ponto de vista 
da política editorial adotada 
pelo jornal, não existe. 

Aos que se chamam 
“apóstolos”

• Com o surgimento de 
vários líderes evangélicos 

que se autointitulam “após-
tolos”, torna-se necessária, 
a meu ver, uma análise mais 
profunda deste assunto. Do 
ponto de vista neotestamen-
tário, havia um pré-requisito 
para que alguém fosse consi-
derado apóstolo: tinha de ser 
testemunha da ressurreição 
de Cristo.Com a deserção 
e morte de Judas Iscariotes, 
os apóstolos sentiram a ne-
cessidade de escolher-lhe 
um sucessor. Então, sob a 
liderança de Pedro, esse pré-

-requisito foi exigido, con-
forme lemos em Atos 1.22. 
A escolha recaiu em Matias 
que, “por voto comum foi 
contado com os doze após-
tolos” (v .26). 

Posteriormente, Paulo foi 
chamado por Deus para 
ser apóstolo aos gentios, 
numa vocação excepcional, 
quando de seu encontro 
com o Cristo ressurreto, 
no caminho de Damasco. 
(At 9.15, Rm 11.13 e 1Co 
1.1) .  Desse modo,  com 
todo o respeito que nos me-
recem os que a si mesmos 
se intitulam de apóstolos, é 
claro que esse título lhes é 
inapropriado e descabido. 
Será que o título “pastor” 
é comum demais e não dá 
status,precisando-se adotar 
um outro que lhes pare-
ce mais importante?Em o 
Novo Testamento, os ter-
mos “pastor”,  “bispo” e 
“presbítero” são mais apro-
priados para designar o 
mesmo ministério de lide-
rança da igreja,embora, 
entre os batistas, o termo 
“pastor” seja o preferido. 
Fiquemos, então, com a 
Bíblia.

Para que inovar?
Pastor Nilson Dimarzio - RJ

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).

A ação social é uma 
atividade que exis-
te exatamente para 
não precisar existir. 

Por definição, é uma ativida-
de de caráter emergencial. 
Do contrário, vira meio de 
vida e acaba se cristalizando 
no assistencialismo crôni-
co, relegando os eventuais 
beneficiários ao aviltante 
comportamento pedinte de 
que falam os sociólogos. Os 
governos – como o brasilei-
ro – que se vangloriam de 
aumentar as estatísticas dos 
vários programas sociais, 
estão meramente investindo 
no atraso, coisa que no Brasil 
não é novidade. Estatística 
de programa social é para 
diminuir, não para aumentar. 

Não que os pobres e mi-
seráveis devam ser deixados 
à própria (má) sorte, mas 
esperar que daí venha a qua-
lificação sem a qual nenhum 

país progride é uma insani-
dade. Pelo que se percebe, 
a prioridade é dar o peixe 
– não sendo a toa que existe 
um Ministério da Pesca, mais 
uma vez para atender a inte-
resses partidários. Ensinar a 
pescar demandaria uma revo-
lução educacional que o país 
está longe de querer realizar.

Ação social não pode ser 
confundida com programa 
de governo. Os governos 
– como o brasileiro, nova-
mente – que têm demago-
gicamente propagado uma 
questionável retirada de mi-
lhões de cidadãos da miséria, 
nada mais têm feito do que 
manipular as estatísticas e 
angariar os votos daqueles 
que para comer votariam até 
em Satanás, que, diga-se de 
passagem, é um candidato 
sempre presente nas eleições 
brasileiras. Projetos assis-
tenciais que se perpetuam 

indicam, na melhor das hipó-
teses, que seus beneficiários 
não estão realmente melho-
rando de vida no essencial 
– educação, saúde, moradia, 
emprego e salário dignos. 
Estão andando para trás, na 
realidade.

A verdadeira ação social é 
aquela que, sem deixar de 
socorrer, por exemplo, os 
flagelados da seca, desen-
volve projetos para evitar 
que o flagelo, ano após ano, 
produza os mesmos resulta-
dos desastrosos que costuma 
produzir. Seria, como no 
Japão, construir prédios que 
minimizem os efeitos dos 
terremotos. Nosso país, con-
tudo, parece que só avança, 
se é que avança, através do 
método pós-tragédia anun-
ciada. Prevenção, preparação 
e medidas do gênero, só nos 
vazios discursos das autori-
dades. 

A Convenção Batista Bra-
sileira reativou seu departa-
mento de ação social, que 
está realizando um trabalho 
sério cujos frutos já começam 
a aparecer. As juntas missio-
nárias da CBB, que atuam no 
Brasil e no mundo, não dei-
xam por menos, assim como 
as convenções regionais e 
outras organizações da de-
nominação. Além dos males 
em si com que se deparam 
na dura realidade do órfão e 
da viúva no país e no exterior, 
precisam estar atentos ao pior 
inimigo de qualquer iniciativa 
na área: o assistencialismo. 
Por mais que em dado mo-
mento seja necessário dar 
o peixe, para usar o velho 
chavão, permanecer apenas 
nisso é contribuir diretamente 
para manter as pessoas numa 
indigência social que, como 
no cântico, rebaixa o homem 
e ofende a Deus. (MN)
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(Dedicado ao leitor 
Benjamin de Souza Filho, 
do Rio de Janeiro, RJ)

“Os cantores e os ins-
trumentistas dirão: Todas 
as minhas fontes estão em 
Ti”(Salmo 87.7)

Ficamos surpresos ao 
encontrar no repertó-
rio de música erudita 
religiosa quase uma 

centena de gravações (LPs, 
CDs e DVDs) de obras co-
mentando musicalmente a 
vida de personagens bíblicos. 
Sem se revestirem de outras 
formas musicais (missas, an-
tífonas, responsos, litanias, 
motetos, cantatas, salmos 
e hinos), essa gravações re-
produzem exclusivamente 
oratórios de compositores 
eruditos. Temos notícia da 
existência de 95 oratórios: 49 
a respeito do ministério de 
Jesus Cristo e 46 referentes a 
outros personagens bíblicos. 
Davi foi quem mais atraiu o 
interesse dos compositores. 
Bernardo Pasquini (1637-
1710) e Giovanni Battista 
Bononcini (1670-1747) em 
seus oratórios mostram que 
Golias, num assustador de-
safio a Davi, estava com o 
corpo blindado e a língua 
afiada como uma espada ...

Embora aproveite músi-
ca litúrgica, em seu “Davi 
penitente” (KV-4691785), 
Wolfgang-Amadeus Mozart 
(1756-1791) comenta o pe-
cado de Davi: cobiçando Bet-
sabá, envia o general Urias 
à frente do combate, para 
que morra na guerra, para 
conquistá-la mais facilmen-
te. Tendo notícia da morte 
de Urias, a viúva chorou; 
Davi sentiu remorso. A que 
ponto o compositor, notável 
operista, se inspirou no texto? 
Tratando o mesmo assunto, 
Nicola Porpora (1685-1768), 
também num estilo operís-
tico, em 1734 compôs seu 
oratório, imitação dos de 
Haendel, terminando-o com 
as incisivas palavras “pietá, 
merci, misericórdia”. 

Na primeira obra, editada 
em 1959, Krzysztof Pende-
recki (1933- )teve sua inspi-
ração religiosa baseada em 
quatro salmos de Davi (nos. 
27, 30, 43 e 143). Existem 
oratórios também para Abel, 
Abraão, apóstolos, Belsazar, 
Daniel, Débora, Elias, Ester, 
Ezequias, Isaías, Isaque, Jef-
té, Jeremias, Jó, João Batista, 
Jonas, José, Josué, Judite, 
Lázaro, Maria Madalena, 

Paulo, Pedro, Raquel, Rebe-
ca, Rute, Salomão e Saul. Al-
guns compositores buscaram 
inspiração na Bíblia. 

De Johann Sebastian Bach 
(1685-1750), a respeito de 
Jesus Cristo encontramos 
os oratórios do Natal, da 
Páscoa e da Ascensão, e os 
oratórios passionais segundo 
os evangelistas João e Ma-
teus. Enquanto Bach, sempre 
envolvido pelo ambiente 
eclesiástico, nas cantatas 
contempla a pessoa de Jesus, 
nos oratórios narra passa-
gens do ministério de Cristo. 
Os oratórios foram compos-
tos numa época (a partir de 
1732) quando as cantatas 
eram menos apreciadas pe-
las autoridades de Leipzig. 
Na igreja reformada por Mar-
tin Luther (1483-1546), o pri-
mado absoluto foi dado ao 
ministério de Cristo. Bach, 
fiel à teologia de Lutero, 
tornou-se o melhor intérpre-
te do pensamento luterano, 
apesar de viver numa época 
de mediocridades. Sua obra 
aguardou um século para ser 
devidamente apreciada. 

No “Oratório do Natal” 
(BWV-248, 1734), aos reci-
tativos Bach conferiu uma 
função estritamente narrativa; 
às árias, um caráter reflexivo. 
Embora trate do humilde nas-
cimento, o futuro sacrifício 
não deixa de ser comenta-
do, enfatizando a missão do 
Cristo: somente por meio da 
morte o menino Jesus salva-
rá a humanidade. O título 
“oratório”, conforme Albert 

Schweitzer, é inadequado, 
porque a obra em seu con-
junto consiste de meditações 
líricas. Entretanto, seu signifi-
cado não deve ser procurado 
nas árias. 

Uma característica da vida 
de Bach é que o passar dos 
anos não tem nenhum efeito 
sobre sua carreira artística. 
Em 1734, aos 50 anos de 
idade, quando compôs este 
oratório, ele podia escrever 
música “jovial” como se ti-
vesse 25 anos. Em Leipzig, 
conservava o vigor desfruta-
do em Weimar. O “Oratório 
da Páscoa” (BWV-249, 1735) 
é uma obra “sinótica”; Bach 
comenta os acontecimentos 
depois da ressurreição (Mt 
28, Mc 16, Lc. 24, Jo 20) para 
dar aos evangelistas a opor-
tunidade de confirmarem a 
divindade de Jesus. A obra 
originalmente era um orató-
rio; Maria (a mãe de Tiago), 
Maria Madalena, Pedro e 
João eram personagens dra-
máticos, que foram retirados 
por Bach, e mais tarde edita-
dos por Wilhelm Rust numa 
grande cantata.

No “Oratório da Ascensão” 
(BWV-11, 1735), Jesus despe-
de-se da igreja nascente, que 
expressa o seu ardente desejo 
de acompanhar o Mestre ao 
céu, no coral “Quando che-
gará a hora em que eu possa 
ver o meu Salvador?” Na 
interpretação de Bach, a dor 
da separação é compensada 
pela alegria da Ascensão. 
Bach aproveitou a última es-
trofe do hino “Gott fähret auf 

gen Himmel”, de Gottfried 
Wilhelm Sacer, para de certa 
forma antecipar a volta de Je-
sus, com as palavras “Komm, 
stelle dich doch ein!” (Vem, 
por favor, coloca-te com cer-
teza aqui!”). 

Nos oratórios passionais 
(BWV-245, 1724; BWV-244, 
1729), Bach revelou seu en-
tendimento de que à imagem 
do Jesus torturado pelos ju-
deus e romanos ele deveria 
contrapor o sentimento e a 
convicção de que uma ale-
gria sobrenatural se apossava 
do Cristo, ao cumprir sua 
missão: o seu sacrifício era 
necessário para salvar o ho-
mem pecador. Primeiramen-
te na “Paixão, segundo São 
João”, Bach fez uma reflexão 
sobre o mistério da morte de 
Jesus. Georg Friedrich Ha-
endel (1685-1750) destinou 
seus oratórios ao ambiente 
teatral, pois se adaptavam à 
estética operística e se ajus-
tavam ao sentido do espetá-
culo. Por isso, entre outros, 
compôs oratórios inspirados 
nas vidas de Débora, Ester, 
Jefté, José, Josué, Sansão, 
Saul e Salomão.

Na Inglaterra, na primeira 
metade do século 18, a mú-
sica religiosa era um produto 
pouco interessante. Thomas 
Tudway, William Turner, 
William Croft, Maurice Gre-
ene e William Boyce compu-
nham música-de-culto para a 
Igreja Anglicana, mas a figura 
dominante na vida musical 
era Haendel. A natureza reli-
giosa dos oratórios de Haen-

del tinha sido incompleta; os 
seus heróis eram guerreiros 
ou reis, não profetas que 
anunciassem o Cristo. Mas, 
em 1742, no “Messias”, só 
interessou um personagem: 
o Cristo. Nenhum dos outros 
oratórios conseguiu alcançar 
a beleza dessa obra-prima, na 
qual relata, em conformidade 
com os profetas (Isaías, Ageu, 
Malaquias, Zacarias, Jeremias 
e Jó), os evangelistas (Lucas, 
Mateus e João) e os epistoló-
grafos (Hebreus e Paulo), a 
Anunciação, o Nascimento, 
a Paixão, a Redenção, a Res-
surreição e a Ação de Graças 
do Messias.

Aos dois mestres da música 
religiosa (Bach e Haendel) 
podemos juntar, na compo-
sição de oratórios cristoló-
gicos, Beethoven, Berlioz, 
Dubois, Haydn, Jommelli, 
Liszt, Martin, Messiaen, Mi-
got, Penderecki, Pepping, Pe-
rosi, Petrassi, Porpora, Rivier, 
Saint-Saëns, Scarlatti, Schütz, 
Spohr, Stainer, Telemann, 
Theile e Tournemire.

Você, prezado leitor, que 
conhece as biografias dos 
heróis da fé, ouvindo os ora-
tórios aqui citados, terá um 
entendimento mais largo 
e profundo da história do 
povo de Deus, dele podendo 
extrair lições para sua vida 
espiritual. 

PS – De 14 a 23 de junho, 
no “Bachfest” em Leipzig, 
serão destacadas as relações 
teológicas e dramatúrgicas na 
composição dos oratórios de 
J. S. Bach.

MÚSICA
Rolando de nassau
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
Pastor, professor de Psicologia

Confia ao  
Senhor tuas 

obras

reflexão

A Bíblia sabe que preci-
samos de um confidente, 
porque somos seres so-
ciais. É neste contexto que 
ela recomenda: “Confia 
ao Senhor as tuas obras e 
teus pensamentos serão 
estabelecidos.”(Provérbios 
16.3) 

Vivemos num mundo 
de pessoas caren-
tes. Porque tantos 
sentem necessidade 

de ajuda, dificilmente encon-
tramos pessoas dispostas a 
ajudar. O raciocínio, parece, 
é o seguinte: “Eu já estou 
que não me aguento meus 
próprios problemas – como 
é que ainda vou ter forças 
para carregar as dificuldades 
dos outros?” Apesar de a Bí-
blia dizer que “ninguém vive 
para si”, temos a impressão 
de que não temos energia su-
ficiente para dar conta de nós 
e, além disso, dos problemas 
dos outros. A maioria se en-
contra nesta encruzilhada. 
Precisando falar, sem querer 
ouvir.

Marta e Maria, irmãs de 
Lázaro, descobriram que 
podiam confidenciar suas 
mágoas a Jesus. Enquanto 
Lázaro se encontrava gra-
vemente enfermo, as duas 
imploraram pela ação cura-
tiva do Senhor. Apesar das 
orações insistentes, Jesus não 
apareceu “a tempo”... e Láza-
ro morreu! Por isso, assim 
que se encontraram com o 
Mestre, rasgaram o coração e 
disseram tudo o que sentiam 
e que as machucava. Quando 
“Jesus chorou”, ficou eviden-
te que ele aceitou com res-
peito as tristes confidências 
de ambas. 

E aí, na intensidade das 
emoções do diálogo, Cristo 
reorientou aquela história. 
É o que Provérbios chama 
de “teus pensamentos se-
rão estabelecidos”. Porque, 
após a agonia e as lágrimas 
da confidência, uma nova 
vida começou para a família 
toda. Apesar das lágrimas, 
das revoltas e dos cansaço, é 
preciso confiar ao Senhor as 
nossas obras.

Pr. Nilvaldo Cavallari

Nas redes sociais o 
que se vê é uma 
verdadeira quebra 
de braços entre os 

partidários do pastor  Marco 
Feliciano e os partidários do 
movimento gay. Sem per-
ceber, os usuários das redes 
estão colocando em cheque 
a real democracia e a liberda-
de de expressão, valores es-
senciais para uma sociedade 
justa e livre.

A verdade é que estamos 
vivendo um  momento impar 
em nossa nação e, em espe-
cial, para a igreja brasileira. 
Ao falar em igreja, falo não de 
um dado grupo denominacio-
nal e muito menos de pessoas 
jurídicas, mas do povo cristão, 
independente de suas cores 
denominacionais ou suas ban-
deiras de luta.

É sabido que ao longo da 
história de nossa nação a igre-
ja sempre se fez presente, in-
fluenciando e deixando suas 
marcas e seus valores. É fato 
que, desde o seu nascedouro, 
o Brasil sempre foi conside-
rado um país cristão, tendo 
sua cultura, suas leis e até 
mesmo sua organização so-
cial e política fundamentadas 
em valores e princípios ditos 
cristãos. Se atentarmos para o 
conjunto de leis que regeram 
ou que ainda  regem a nação, 
em sua maioria foram inspira-
das em valores cristãos, tendo 
as Sagradas Escrituras como 
pano de fundo, especialmente 

as que regem sobre a família 
e sua constituição.

Hoje, é como se tivesse 
ocorrido um novo alvorecer, 
onde a partir do clamor pela 
laicidade do estado, legislado-
res e juristas buscam expurgar 
de nossas leis todos os resquí-
cios da religião, gerando uma 
verdadeira quebra de braços 
entre ditas minorias e seu 
“algozes”, os cristãos. 

Se por um lado a pós-mo-
dernidade apregoa o fim dos 
absolutos e a instalação de 
um regime calcado na rela-
tividade, onde o respeito ao 
pensamento do outro se tor-
na sinônimo de democracia, 
encontramos, no entanto, 
aqueles que creem que sem 
os valores fundamentais e ab-
solutos a democracia perece 
e a humanidade encontra o 
caos.

Como cristãos, precisamos 
aprender a respeitar o direito 
do outro, sem abrir mão de 
nossos valores e do direito de 
reivindicar os nossos direi-
tos, especialmente o da livre 
expressão. Precisamos lutar 
pelo nosso direito de dizer 
que pensamos diferente e de 
expressarmos com liberdade 
as nossas crenças e valores. 
Assim como na parada gay os 
homossexuais expressam seus 
valores e clamam por serem 
reconhecidos, temos também 
o direito de marcharmos para 
Jesus e proclamarmos que 
embora nossas leis terrenas 
possam reconhecê-los e até 
aprovar os seus relacionamen-

tos, a lei de Deus condena 
suas práticas e repudia os 
seus valores no que tange a 
sexualidade.

Infelizmente, enquanto os 
nossos olhos se voltarem para 
a quebra de braço de Marco 
Feliciano e o movimento Gay, 
deixamos de verdadeiramente 
enxergar que o que está em 
jogo não é o direito de ser gay 
ou de dois gays se unirem em 
matrimonio, mas o direito da 
liberdade de expressão.

Sim, está em jogo o di-
reito de podermos também 
proclamar os nossos valo-
res de forma respeitosa, de 
anunciarmos os absolutos 
da fé, de dizermos que ser-
vimos a um Deus santo que 
exige santidade de seus ado-
radores, de proclamarmos 
que a homossexualidade 
fere os propósitos de Deus 
para a sexualidade humana 
(Rm1.26-32) e, por fim, que 
Deus ama o homossexu-
al, assim como ama a todo 
e qualquer pecador, mas 
condena as suas práticas e 
ordena que se arrependam 
e tenham um novo procedi-
mento.

Se vamos entrar nessa que-
bra de braços, que seja para 
defender os nossos direitos, 
respeitando o que a lei reserva 
de direito ao outro, sem pres-
cindir de nossa responsabili-
dade de agir como sal e luz 
do mundo. Não permita que 
o amordacem, pois ninguém 
pode coisa alguma contra a 
verdade, senão pela verdade.

Vilmar Paulichen
PIB de Indaiatuba - SP

Abraão foi homem 
de fé. Se existe algo 
capaz de resistir ao 
tempo e à morte, é o 

que fazemos com fé em Deus 
(Hb11.4). Quanto maior a fé, 
menor o “apego” às coisas 
materiais. Quem crê em Deus 
impressiona, porque conse-
gue ser zeloso e desapegado 
ao mesmo tempo. 

Abraão é exemplo de “de-
sapego”, pois mesmo cons-
ciente de que era herdeiro, 
sempre viveu como estran-
geiro na herança que recebeu 
de Deus (Gn23.4). Deus de-
clarou que Abraão era dono, 
mas Abraão viveu como se 
não fosse; não por indiferen-
ça, nem falta de zelo, mas 
por humildade. Viveu como 

se não tivesse onde “reclinar 
a cabeça” (Mt 8.20).

O desapego de Abraão 
se percebe no diálogo com 
Deus. Em Canaã, Abraão 
ficou riquíssimo (Gn13.2 e 
24.35), mas seu desapego 
sempre foi constante. Con-
tinuou pensando que era 
fraco, mortal e frágil, como o 
pó e a cinza (Gn18.27). 

A fé e o desapego do pa-
triarca contribuíam para a 
glória de Deus. Não demo-
rou muito para que os mora-
dores de Canaã começassem 
a perceber que Abraão era 
diferente. Não que Abraão 
tivesse algum talento ou ha-
bilidade especiais, mas por-
que Deus fazia parte dos 
seus projetos (Gn21.22). A 
vontade de Deus era levada 
à sério quando Abraão tinha 
que decidir (Gn17.1).

A  obed iênc i a  a  Deus 
crescia à  medida que o 
homem de Deus prospera-
va (Gn 22.15-18); sua fé e 
desapego fortaleciam sua 
humildade, vivendo com o 
Senhor (Gn 18.19). Abraão 
é nosso melhor exemplo, 
po i s  não  há  rea l ização 
maior do que envelhecer, 
vendo os bons frutos do 
trabalho feito no temor do 
Senhor (Gn 24.1). 

Mas porque tantos fracas-
sam? O motivo do fracasso 
é o apego às coisas e a in-
credulidade na Palavra de 
Deus, quando ensina amar 
a fidelidade, viver humilde-
mente com Deus e praticar a 
justiça (Mq 6.8). Fidelidade, 
humildade e justiça são os 
“ingredientes” essenciais à 
paz onde parece impossível 
(Pv 16.7).

Onde há fé e desapego 
não falta perseverança nas 
palavras de Jesus Cristo so-
bre oração (Mt 7.7). A fé e o 
desapego contribuem para 
nos certificar de que não 
há impossíveis para Deus 

(Sl 68.20). Além disso, toda 
bênção da prosperidade, li-
vramento e vida eterna são 
o “combustível” para o teste-
munho pessoal de que toda 
honra, glória e louvor per-
tencem ao Senhor (Mt 6.13).
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ORDEM DE CULTO
Foco: Andemos pelo Espírito: Libertação

Reunimo-nos na Presença de Deus

Chamada à Adoração (Êxodo 15. 2-4; 11 & 18  
NVI)

O Senhor é a minha força e a minha canção;
Ele é a minha salvação!

Ele é o meu Deus e eu o louvarei,
é o Deus de meu pai, e eu o exaltarei!

O Senhor é guerreiro,
o seu nome é Senhor.
Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército 
do faraó.
Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar 
Vermelho.

Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor?
Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade,
terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas?
O Senhor reinará eternamente.

Hino ou canção de louvor 

Invocação
Ó Senhor, nosso governante,
Deus gracioso que nos salva:
Nós te reconhecemos como soberano,
Glorioso em majestade e incomparável em graça.
Todas as criaturas cantam em teu louvor,
Glorioso Deus,  nosso libertador.
Tu nos conduzes da escuridão para a luz,
Transforma nosso luto em dança,
E oferece-nos o dom da vida eterna.

Nos nossos ajuntamentos, nós exaltamos o teu 
nome
E nos lembramos das tuas misericórdias
Renovadas dia após dia.
Sê agraciado, nós te pedimos,
Em receber a adoração que te trazemos
No poder do Espírito Santo
Através de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Leitura Responsiva          Salmo 100; 67.3- 7(NVI)

Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras.
Servi ao SENHOR com alegria; 
e entrai diante dele com canto.

Sabei que o SENHOR é Deus; 
foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; 
somos povo seu e ovelhas do seu pasto.
Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus 
átrios com louvor;

Louvai-o, e bendizei o seu nome.
Porque o SENHOR é bom,
e eterna a sua misericórdia; 
e a sua verdade dura de geração em geração.

Louvem-te os povos, ó Deus; 
louvem-te todos os povos.

Exultem e cantem de alegria as nações,
pois governas os povos com justiça
e guias as nações na terra. 

Louvem-te os povos, ó Deus;
louvem-te todos os povos.

Que a terra dê a sua colheita,
e Deus, o nosso Deus, nos abençoe!

Dia da Aliança Batista Mundial - 2013 

Notas sugestivas de sermão

Este material de adoração foi criado pelo Rev. Dr. Samson Olasupo A. Ayokunle, Diretor Presidente da Convenção Batista Nigeriana

Que Deus nos abençoe,
e o temam todos os confins da terra.

Temos comunhão no Espírito de Deus

Os adoradores se cumprimentam
Uma pessoa designada compartilha avisos da co-
munidade
A congregação recebe informações sobre a Aliança 
Batista Mundial

Nós nos submetemos ao Espírito
Um hino pode ser cantado

Ofertório

Uma oração é feita em favor da igreja, da Associa-
ção/Convenção e pela ABM

Nós buscamos libertação e nos submetemos a 
Deus
Leituras Bíblicas
 
Isaías 61:1-3 
Lucas 4:16-21

Música especial

Sermão                        O Ministério da Libertação

Hino responsivo

Benção

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus
E a comunhão do Espírito Santo
Sejam com todos vós. Amém.

TEXTO: LUCAS 4.16-21
Tópico: O Ministério da Libertação

Introdução

Os seres humanos têm estado debaixo da 
escravidão do pecado e do diabo desde a que-
da do homem no Jardim do Éden, conforme 
registrado no capítulo três do livro de Gênesis. 
Este fato fez com que a mensagem e o ministé-
rio da libertação se tornasse tão  necessário. A 
provisão de Deus para a libertação humana foi 
primeiramente anunciada  na época da queda 
do homem.  Deus declarou ao diabo, represen-
tado pela serpente, que “Porei inimizade entre 
você e a mulher, entre a sua descendência e o 
descendente dela; este lhe ferirá a cabeça, e 
você lhe ferirá o calcanhar”(Gn 3.15). Este é o 
gênesis da libertação.

Jesus não escondeu o fato de que ele tinha 
vindo para cumprir aquela antiga profecia de 

Deus através de seus ensinos e ministérios. No 
começo de seu ministério, quando Jesus entrou 
na sinagoga, ele leu a profecia de Isaías (Is 61.1-
2) “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque 
ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. 
Ele me enviou para proclamar liberdade aos 
presos e recuperação da vista aos cegos, para 
libertar os oprimidos e proclamar o ano da gra-
ça do Senhor” (Lc 4.18-19). Depois de ler isto, 
Jesus declarou: “Hoje se cumpriu a Escritura que 
vocês acabaram de ouvir” (v. 21).

1. Necessidade de Libertação
a. Pecados e deficiências humanas 
b. Atividades do diabo
c. Sofrimentos e privações humanas
d. Injustiças  em todo o mundo

2. Conteúdos da Libertação de Cristo (Lucas 4.18-19)
a. Libertação física
b. Libertação social
c. Libertação econômica
d. Libertação espiritual

3. Experimentando a libertação de Cristo através de:
a. Crença e aceitação de Jesus como Salvador 

(João 8.36; Romanos 5.15-18)
b. Saber, aceitar e praticar a verdade (João 

8.32) 

4. Envolver-se no ministério de libertação através de:
a. Pregação das boas novas para as pessoas 

(Romanos 1.16)
b. Envolver-se em ministérios sociais (Mateus 

25.31-46)
Conclusão

É muito claro nas Escrituras que Jesus Cristo 
veio libertar a raça humana do poder do pecado 
e do maligno. Ele veio para libertar a humanidade 
de toda forma de escravidão que possa impedi-la 
de desfrutar a criação de Deus. Este é o mesmo 
ministério que ele comissionou à sua igreja. A 
igreja não deve só pregar o evangelho. Espera-se 
que ela preste serviços sociais de forma prática 
para libertar as pessoas da pobreza, da degra-
dação social e de cada tipo de vício social.  O 
ministério da igreja não poderá estar completo se 
estas questões não estiverem inclusas.
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Amar é suportar voluntaria-
mente a pressão para que o 
outro seja feliz. É conhecer 
todas as partes da vida do 
outro. Isto se consegue com 
parceria. E a família deve ser 
o espaço por excelência do 
verdadeiro amor.

Meu segundo filho, Viní-
cius, me deu nova lição: é 
possível recomeçar. Novas 
fraldas e brinquedos. A in-
ventividade de recompor a 
vida com tão pouco, com 
sete notas musicais... Que 
bênção é continuar vivo! 
Mesmo sem meu piano, con-
tinuei envolvido totalmente 
com a música. Nas igrejas 
por onde passei, toquei, regi, 
compus, ensinei, administrei 
o canto e a adoração. Havia 
sempre um piano perto de 
mim. Num hotel em Belém, 
comecei a tocar e, de re-
pente, havia um grupo de 
pessoas emocionadas cer-
cando o piano. Numa sala 
de aulas na Universidade de 
Kiev, toquei piano e fui cer-
cado pelos meus acadêmicos 
ucranianos, russos, bielo-
-russos, moldávios e polone-
ses – sem entender o idioma 
deles – mas compreendendo 
perfeitamente a emoção de 
“Yesterday”, “Asa Branca” e 
de “Amazing Grace”.

O recomeço é perene. Coi-
sa da graça divina. Agora 

em julho de 2012, quando 
completei 50 anos de idade, 
ganhei um piano da Igreja 
Batista Esperança, em Por-
to Velho. É como reencon-
trar um velho amigo. Temos 
muito que compartilhar. E 
um novo desafio: vou pintar 
todas as teclas. Quero tocar 
não somente em pretas e 
brancas, mas em vermelhas 
e azuis, verdes e roxas, mar-
rons e rosas. 

Quero que esse novo pia-
no amplie minha compre-

ensão de conviver com as 
diferenças, de respeitar o 
outro como ele é, de ordei-
ramente harmonizar meus 
sonhos com os do outro. 
Desejo muito que ele seja 
herdado por meus filhos, 
quando eu chegar ao último 
compasso. Mas, sobretudo, 
que meus filhos aprendam 
essas lições do piano e se-
jam felizes na construção da 
felicidade do outro. Essa é 
minha oração. Essa é minha 
esperança!

Q

E instalou-se até mesmo na 
igreja cristã.

Também aprendi que teclas 
pretas e brancas se comple-
mentam. E se harmonizam! 
Que lição contra o precon-
ceito racial. Os que segregam 
as pessoas ainda não perce-
beram o princípio básico da 
vida, pois todos somos iguais 
diante de Deus e da lei. A har-
monia somente é alcançada 
com a convivência pacífica 
e produtiva dos diferentes. E 
mesmo a dissonância produz 
excelente beleza aos momen-
tos da vida.

Mas, depois de quinze 
anos de convivência, em 
julho de 1992 precisei ven-
der meu piano. Desempre-
gado e com meu primeiro 
filho por nascer, transformei 
meu velho amigo em latas 
de leite. Victor chegou para 
marcar minha vida e para 
ensinar que o amor implica 
em responsabilidade. Amar 
é cuidar do outro como parte 
fundamental de si mesmo. 
Não é somente ouvir a mú-
sica – num ato egoísta – mas 
sim conhecer profundamente 
o mecanismo que a produz.  
Dentro do piano, as cordas 
e bordões produzem mais 
de 20 toneladas de pressão. 
Madeiras, alavancas, pedais, 
teclas, cavaletes, cravelhas, 
pinos, martelos, abafadores... 

Pastor Moisés Selva 
Santiago
Jornalista e professor de 
ensino superior

uando amanhe-
ceu aquele sába-
do, 16 de julho 
de 1977, ele esta-

va na sala me esperando. No 
dia em que completei quinze 
anos de vida, meus pais me 
presentearam com um piano. 
Depois de alguns anos estu-
dando num teclado desenha-
do na mesa, nascia uma longa 
parceria. Com ele, aprendi 
muito mais que música. E por 
isso admiro meu velho amigo.

Com as teclas ordeiramen-
te arrumadas, percebi que a 
vida carece de ordem. Certa 
vez, dirigindo numa rodovia 
federal de Pernambuco, meu 
colega de viagem defendia a 
anarquia. Total ausência de 
regras e normas e leis. Está-
vamos a mais de 100 km/h. 
Então eu disse a ele: “Se não 
houvesse a lei que determi-
na dirigirmos sempre nessa 
faixa, já teríamos morrido”! 
Hoje, o desprezo pela ordem 
está disseminado, como um 
vírus, desde a infância até os 
idosos. Espalha-se na família 
e na Internet. Atinge a escola 
e a universidade. Prejudica 
o trabalho e a vizinhança. 

Cleverson Pereira do Valle
Pastor da PIB em Artur 
Nogueira – SP

Li esta semana no site 
www.guiame.com.br 
um artigo da psicólo-
ga Marisa Lobo que 

fala do perigo da desconstru-
ção da família. Uma parte do 
seu artigo reproduzo abaixo:

“Já está em todas as redes 
sociais e se fortalecendo no 
mundo um movimento cha-
mado “Gender Neutral Pa-
renting” [Criação de Gênero 
Neutro].É um movimento 
contrário aos padrões de 

gênero sexual, que ganha es-
paço no mundo todo. Com o 
slogan ‘Fuga dos padrões de 
gênero convencionais’, pode 
formar uma nova sociedade 
no futuro.

A proposta é não mais fa-
zer distinção entre meninos 
e meninas (sexo biológico), 
enxergando apenas uma 
criança que seria “de gênero 
neutro”, ou seja, indepen-
dentemente do sexo bioló-
gico de seu filho, ele será 
criado sem referência que 
favoreça, ou incentive seu 
sexo biológico.  Incutindo 
assim, na cabeça dessa fa-

mília e dessa criança que 
ela deve ser criada de forma 
“assexual”, com isso, nessa 
visão, tornando-a mais inte-
ligente e mais saudável. Seu 
sexo e o papel masculino 
ou feminino estarão sendo 
descartados. 

Sendo assim um menino 
pode usar roupas de menina, 
e vice-versa, pois são uma 
coisa só, iguais. Ou seja, a 
criança pode fazer sexo com 
menino, com menina, casar 
a três e não importa. Essa é a 
noção de família.”

Trata-se de um absurdo, a 
tentativa de desconstruir a 

sexualidade humana, numa 
flagrante e abominável inver-
são de valores. Como o ser 
humano foi criado? Pauto os 
valores de minha vida pela 
Bíblia . Nela aprendo que 
Deus valoriza a família e 
criou tudo perfeito. Gênesis 
1.27 diz: “Criou, pois, Deus 
o homem à sua imagem; à 
imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou.”

Foi definido o gênero desta 
forma: masculino e feminino, 
não existindo a palavra neu-
tro aqui.

Gênero neutro é um ab-
surdo, já nascemos perfei-

tos, completos e, não será 
um papel (documento) que 
vai alterar aquilo que Deus 
criou. A criança deve saber, 
sim, a sua identidade bio-
lógica e sexual. O ser hu-
mano não é nem nunca foi 
um ser assexuado, temos 
um sexo definido quando 
nascemos.

Infelizmente, a sociedade 
quer impor à força os pa-
drões contrários àquilo que 
Deus estabeleceu. Os pais 
tem um papel fundamental 
na orientação de seus filhos 
a não abrir mão deste papel 
estabelecido por Deus. 
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Jaqueline de C. A. da Hora 
Santos
Coordenadora do Programa 
de Evangelização de 
Crianças da JMN

uando ouço al-
guém perguntan-
do sobre a real 
necessidade de 

evangelizarmos crianças, 
costumo responder apre-
sentando alguns dados que 
obtive por intermédio de 
pesquisas que nos alertam so-
bre a situação atual da nova 
geração em nosso país:

• 33 milhões de crianças até 
9 anos de idade e 21 mi-
lhões entre 12 e 17 anos.

• 18 mil casos por dia de 
violência, 80% dos casos 
cometidos por parentes 
próximos.

• Na década de 90 a iniciação 
no tráfico era aos 15 anos. 
Em 2000 caiu para 12 anos 
e, apesar de não termos 
muitos dados oficiais atua-
lizados, sabe-se que a par-
tir de 2000 cada vez mais 
cedo as crianças se iniciam 
no mundo das drogas, seja 
vendendo ou consumindo.

• Em 75 cidades com mais 
de 300 mil habitantes fo-
ram identificadas 24 mil 
crianças nas ruas. Os esta-
dos campeões nestes nú-
meros são Rio, São Paulo, 
Bahia e Paraná.

• 41% das crianças de 6 a 
24 meses são desnutridas.

•	 Área educacional— Exis-
tem milhares de crianças 
analfabetas ou semianalfa-
betas, sem acesso à instru-
ção que possa lhes abrir 
portas para um desen-
volvimento intelectual, 
mesmo com todas as leis 
que obrigam crianças em 
idade escolar a estarem 
matriculadas. 

•	 Área familiar— É crescen-
te o número de crianças 
inseguras por causa dos 
desajustes familiares e da 
ausência dos pais na sua 
formação. Muitas crian-
ças acabam vivendo a 
maior parte do dia em es-
colinhas, creches ou com 
parentes. Alie-se a isto a 
falta de uma disciplina 
sadia e dentro dos pre-
ceitos bíblicos e temos a 
“receita” para fazer surgir 
uma geração rebelde.

•	 Área psicológica— Há es-
tatísticas assustadoras que 
mostram quantas crianças 
vivem perturbadas pelas 
ameaças, humilhações e 
privações de ordem emo-
cional.

•	 Área religiosa— Há um 
número grande de crian-
ças enredadas nas malhas 
das religiões e seitas, nas 
quais a salvação depende 
das boas obras e do esfor-
ço pessoal, ou em que o 
ocultismo, a feitiçaria e 
a superstição estão pre-
sentes.

•	 Área sexual— Atualmen-
te, milhões de crianças 
vivem humilhadas, sen-
do levadas a participar 
de práticas eróticas, ex-
ploradas no comércio da 

prostituição e usadas na 
indústria da pornogra-
fia. O estupro e o abuso 
sexual são experiências 
traumáticas que deixam 
duradouras marcas.

•	 Área social— Quantas 
crianças, abandonadas pe-
los pais e pela sociedade, 
perambulam pelas ruas 
das principais cidades? 
Ressaltamos que uma  em 
cada 16 crianças morre 
antes de completar 5 anos 
de idade, muitas vezes 
por doenças que pode-
riam ser prevenidas.

•	 Área trabalhista— Em 
muitos lugares, as crian-
ças são exploradas, sem 
garantia de emprego, sen-
do submetidas a jornadas 
excessivas de trabalho em 
atividades das mais peno-
sas e difíceis, algumas até 
ilegais. Há crianças que 
ficarão com a saúde irre-
mediavelmente afetada 
devido aos trabalhos que 
realizam.

Diante de toda esta reali-
dade, como podemos agir? 
Não podemos simplesmente 
fechar os nossos olhos e ig-
norar a realidade das crian-
ças. Precisamos, mais do 
que nunca, compartilhar as 
boas  novas do evangelho, 

que é capaz de transformar 
o presente e futuro de nossas 
crianças. E crermos que uma 
criança salva por Jesus terá 
uma vida inteira para serví-lo.

De que forma podemos 
mudar este triste 

quadro apresentado?
Apresente a mensagem da 

salvação às crianças de forma 
clara, direta e objetiva,  ob-
servando as características in-
fantis. Realize estudos bíbli-
cos para crianças, campanhas 
de evangelização, visitação, 
Tarde Alegre, EBF, etc. Pro-
mova oportunidades em que 
a mensagem da salvação em 
Cristo seja anunciada.

Faça o apelo enfatizando 
a decisão pessoal, evitando 
jogos de emoção. Converse 
com as crianças que respon-
derem ao apelo para perce-
ber o motivo pelo qual elas o 
fizeram. Verifique se o que as 
levou a esta resposta foi uma 
decisão pessoal ou alguma 
outra influência.

Aconselhe a criança que 
aceitou Jesus esclarecendo 
que ela não precisa aceitá-lo 
mais de uma vez. Mostre a 
ela o quanto Jesus fica feliz 
quando alguém reconhece 
que precisa dele para viver 
como amigo de Deus.

Visite os pais e converse 
com eles sobre a decisão que 

a criança tomou. Mostre a 
eles o quanto isso é valioso 
para toda a vida. Incentive-os 
a respeitar a decisão da crian-
ça. Preencha uma ficha com 
os dados importantes para 
fazer o acompanhamento da 
criança.

E depois?
Inicie imediatamente o dis-

cipulado, utilizando mate-
riais adequados. Sugerimos 
O que Jesus Deseja que Você 
Faça para Crianças, Viver 
com Jesus (crianças alfabe-
tizadas) e A criança de Jesus 
(crianças não alfabetizadas). 
Todos estão disponíveis em 
Missões Nacionais. 

Ore pelas crianças e com as 
crianças. Ensine-as a confiar 
em Deus por meio da oração. 
Incentive-as a compartilhar 
com seus colegas sobre a 
decisão que tomaram, con-
vidando outros para conhe-
cerem Jesus. 

Prepare-se para receber 
muitas crianças, pois elas têm 
uma facilidade grande para 
alcançar novos amiguinhos, 
falando daquilo que apren-
deram.

Portanto, seja criativo na 
apresentação da mensagem, 
pois aquelas que participa-
rem da primeira voltarão 
trazendo outros colegas. Que 
Deus nos ajude a cumprir-
mos com excelência nossa 
missão. Que sua infinita gra-
ça nos fortaleça no desafio de 
ganharmos as crianças deste 
imenso Brasil para Jesus.

Estamos juntos nesta tarefa!

Escreva-nos contando sua 
experiência, compartilhando 
seus testemunhos, enviando 
suas sugestões. Envie seu 
e-mail para criancas@misso-
esnacionais.org.br e conheça 
o mais novo material para 
auxílio na evangelização de 
crianças, o Kit “O Grande 
Amigo”. 

Q

Evangelizar a Nova Geração
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Mark Edward Greenwood
Dpto de Ação Social da 
CBB

O episódio de Jesus 
no templo é tido 
n o r m a l m e n t e 
como uma histó-

ria que mostra o quanto sua 
inteligência e sabedoria se 
manifestaram mesmo quando 
criança. Sugiro outro ângulo 
para a história: Jesus como 
um jovem, quase adulto, que 
sempre respeita as pessoas 
e comanda grande respei-
to. Para tanto, é importante 
lembrar que na sociedade 
judaica do primeiro século 
um menino de 13 anos era 
considerado um homem, 
tendo chegado à maioridade. 

Nos dois anos antecedentes 
ao 13º aniversário, era co-
mum levar meninos ao tem-
plo para serem preparados 
para suas responsabilidades 
adultas. É possível que tenha 
sido exatamente por esta 
razão que Jesus foi levado 
nesta viagem aos seus 12 
anos. Aqui Jesus está como 
se fosse terminando um curso 
profissionalizante, preparan-
do-se para o vestibular ou 
para servir ao exército. É um 
jovem com toda a energia e 
expectativas de jovem, que-
rendo seu lugar no mundo 
adulto, mas ainda sob a res-
ponsabilidade dos pais e/ou 
outros adultos que às vezes 
não o compreendem, e que 
de certo modo restringem o 
seu sentimento de liberdade.

Pintado desta maneira, o 
episódio torna-se um exem-
plo fantástico de respeito 
entre jovens e adultos. Leia 
de novo a passagem, enume-
rando os exemplos de como 
Jesus trata as pessoas com 
respeito, e de como estas o 
respeitam. O único momen-
to que aparece um quase 
“puxa, meus pais não me 
entendem!”, é no versículo 
49. Mas devemos entender 
estas primeiras palavras de 
Jesus no evangelho de Lucas 
mais como uma declaração 
do propósito da sua vida do 
que uma repreensão aos seus 
pais. O versículo 51 deixa 
bem claro que ele não faltava 
com respeito para com seus 
pais “Então Jesus voltou com 
os seus pais para Nazaré e 
era obediente a eles.” (TLH)

Ao se disporem a sentar-se 
com Jesus e outros meninos 
de 12 anos, engajando-os 
em conversa adulta e res-
peitando suas opiniões, os 

professores da lei demons-
tram alta valorização dos 
jovens, preparando-os para a 
vida adulta. Sendo respeitoso 
com os professores, Jesus 
também comandou respeito 
(vv 47, 48, 52). Esta atitude 
o acompanha por todo o seu 
ministério e inspira respeito. 

No relacionamento entre 
Jesus e um oficial romano, 
encontramos surpreendente 
respeito mútuo, transcenden-
do barreiras raciais, culturais 
e de posição social (Mt 8.5-
13). Os romanos eram um 
exército de ocupação, sa-
queando o país e oprimindo 
os judeus. Mesmo assim, o 
oficial trata Jesus com respei-
to e deferência. Jesus o trata 
do mesmo modo. Este trato 
respeitoso possibilita a cura 
do empregado e arranca do 
Senhor um elogio sobre a fé 
do romano.

O trato dispensado às 
crianças em Mateus 19.13-
15 ilustra como Jesus rompia 
barreiras para demonstrar 

valor e respeito. No contexto 
desta reflexão, este episódio 
também é um exemplo de 
como valorizar a nova gera-
ção. Esta atitude de respeito 
foi preservada por seus se-
guidores, autores no Novo 
Testamento: Tiago enfatiza o 
trato respeitoso para com os 
outros (2.1-13; 3.1-18; 4.11-
12; 5.1-6).

Como podemos aplicar 
hoje estes exemplos bíblicos? 
Primeiro: para respeitar e co-
mandar respeito precisamos 
ouvir, dar atenção, considerar 
a voz e a vez do outro como 
tão importantes, se não mais 
importantes, que a nossa.

Segundo: tal respeito cria 
situações de aprendizado, de 
cura, de fé, de rompimento 
de barreiras sociais, de va-
lorização das gerações e de 
harmonia entre elas.

Por outro lado, quando não 
há respeito na sociedade, 
gera-se desconfiança, vio-
lência, corrupção, tragédias, 
quebra de relacionamentos 

na família e nas relações so-
ciais. Falta de respeito para 
com crianças cria as condi-
ções férteis para maus tratos e 
abusos. Uma igreja que falta 
com respeito para com os 
seus membros ou para com 
os de fora, além de contribuir 
a estes problemas sociais, 
cria pessoas desiludidas, e 
por vezes desiludidas até 
com Deus.

Booker T. Washington, rei-
tor de uma universidade no 
Alabama (EUA), negro, estava 
caminhando por um bairro 
de elite quando uma mora-
dora branca o chamou. Sem 
conhecê-lo, ela perguntou 
se ele gostaria de ganhar uns 
trocados cortando lenha. Não 
tendo nenhuma urgência, o 
reitor arregaçou as mangas 
e colocou as mãos à obra, 
observado por uma jovem 
que reconhecia o grande 
acadêmico, e contou a sua 
identidade à mulher. No dia 
seguinte, morta de vergonha, 
a mulher foi ao instituto pedir 

do reitor as mais profundas 
desculpas. “A senhora não 
deve se preocupar. De vez 
em quando eu gosto de me 
engajar em um pouco de tra-
balho braçal. Além do que, 
é sempre um prazer ajudar 
uma amiga,” ele respondeu. 

Ao despedir-se calorosa-
mente, a senhora comentou 
como a sua atitude havia ga-
nhado o seu coração. Pouco 
depois ela criou uma rede de 
amigos ricos, para angariar 
doações para a instituição.

Vamos respeitar então, 
como Jesus respeitava, tanto 
quando era jovem, quan-
to na vida adulta. Respeito 
transforma todos os nossos 
relacionamentos e transfor-
ma a sociedade. Tal respeito 
quando praticado por crentes 
e por igrejas corporativa-
mente, comanda o respeito 
do mundo não crente, e as 
pessoas se abrem para ouvir 
a nossa mensagem do evan-
gelho, para então entender o 
amor de Deus.

Departamento de Ação Social da CBB

Valorizando a nova geração - 
Respeitando e comandando respeito

Lucas 2.41-52
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Luciene Fraga
Departamento de Ação 
Social da CBB

O dia 18 de maio foi 
instituído como 
o Dia Nacional 
de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, 
segundo a lei Nº 9.970/00. 
Porém, por que o dia 18 de 
maio? Exatamente nesta data 
no ano de 1973, Araceli Ca-
brera Sanches, uma menina 
de oito anos, moradora da 
cidade de Vitória, Espírito 
Santo, foi raptada, estuprada, 
drogada e morta de forma 
brutal. O crime prescreveu e 
os assassinos ficaram impu-
nes. Entretanto, somente em 
2000 o Congresso Nacional 
aprovou a lei que instituiu 
o dia de sua morte como o 
Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes.

Desde então, organizações 
que buscam a defesa dos 

direitos da criança e do ado-
lescente promovem ativi-
dades em todo o país para 
conscientizar a sociedade e 
as autoridades sobre a gravi-
dade da violência sexual. De 
acordo com dados do Minis-
tério da Saúde, em 2011 a 
violência sexual contra crian-
ças crianças até nove anos de 
idade foi o segundo maior 
tipo de violência no Brasil, 
e muitos outros dados tris-
tes poderíamos mencionar. 
Mas também temos muitas 
conquistas através de lutas 
e reivindicações de grupos 
sociais da sociedade civil, 
como o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, em 1990, 
e o próprio dia 18 de maio, 
dentre outras. Isso só ocorreu 
porque um grupo se mobili-
zou em busca da defesa do 
direito.

Em Amós 5.15, a Palavra 
de Deus diz: “ Odiai o mal, 
e amai o bem, e estabelecei 
na porta o juízo”. Esta palavra 
exorta-nos a não compactuar 

com o mal e a estabelecer a 
justiça no meio da sociedade 
em que vivemos. E em Sal-
mos 106.3 diz: “ Bem-aven-
turados os que guardam o 
juízo e praticam a justiça em 
todos os tempos”. Deus tem 
nos chamado a sermos uma 
voz que denuncia o pecado e 
não podemos concordar com 
ações que ferem os princípios 
bíblicos.

É com muita alegria que 
o presidente da Convenção 
Batista Brasileira, pastor Luiz 
Roberto Silvado, conclamou 
a todos os executivos das 
convenções estaduais, re-
gionais e das organizações 
auxiliares, na reunião do 
Conselho Geral da CBB, em 
março, a motivar a todos os 
batistas do Brasil a se enga-
jarem neste dia em alguma 
atividade no seu bairro, na 
sua cidade, na sua igreja ou 
em qualquer grupo social 
que estará inserido na defe-
sa dos direitos da criança e 
adolescente. 

Para isso, o Departamento 
de Ação Social da CBB pro-
duziu uma faixa que você 
pode baixar e utilizar na sua 
igreja ou em qualquer outro 
espaço, declarando que “ 
nós batistas estamos unidos 
contra a exploração infanto-
-juvenil.”. Para baixar a faixa 
acesse:www.batistas.com/
acaosocial.

Seguem algumas sugestões 
de atividades para a igreja re-
alizar no dia 18 de maio (sá-
bado): uma atividade com as 
crianças e outros membros; 
colocação da faixa na frente 
da sua igreja; na semana, re-
alizar palestras informativas 
ou peças teatrais em escolas 
públicas e privadas sobre a 
proteção às crianças; partici-
pação de fóruns e reuniões 
no conselho municipal/esta-
dual de direitos da criança 
e do adolescente; utilização 
das redes sociais para promo-
ver esta mobilização. 

Além disso, fazer um mo-
mento de oração na igreja 

em prol das crianças e ado-
lescentes em situação de 
vulnerabilidade social e re-
alizar estudos bíblicos sobre 
a importância da criança na 
Bíblia. Agende uma visita a 
alguma instituição governa-
mental e não governamen-
tal que atenda a criança e 
adolescente em situação 
de vulnerabilidade social, 
podendo ser uma casa de 
acolhimento, uma creche 
comunitária ou entidades 
afins.

Pastores e líderes, apro-
veitem os sermões e abor-
dem o assunto relativo às 
formas de proteger nossas 
crianças. Falem sobre a im-
portância da prevenção, 
como Deus vê a criança e 
como os membros da igreja 
podem participar no con-
selho municipal/estadual 
de direitos da criança e do 
adolescente e nos conselhos 
tutelares do seu município. 
Nunca esqueçam de traba-
lhar a prevenção!

Batistas unidos contra a exploração 
sexual infanto-juvenil
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Zaqueu Moreira de Oliveira
Pastor e professor do 
STBNB desde 1961

No dia 1 de abril de 
1902, na residên-
cia de Salomão 
G i n s b u r g ,  f o i 

criado o Seminário Batista 
de Pernambuco, efetivando 
a visão do missionário Sa-
lomão Ginsburg. A cerimô-
nia de fundação, chamada 
“aula theologica”, teve como 
local a residência do funda-
dor, onde hoje é a Avenida 
Conde da Boa Vista, 592, 
quando o primeiro diretor, 
Jefté Hamilton, assim se ex-
pressou: “O Seminário não 
faz ministros, pois é Deus 
quem chama o vocaciona-
do.” Tendo em vista que os 
alunos estavam ocupados na 
direção de igrejas e pontos 
de pregação, até 1905 as 
aulas ocorriam apenas em 
uma semana de cada mês. 

Com a saída de Hamilton 
para o Norte do Brasil, pouco 
depois da fundação, surgiram 
dificuldades para se escolher 
novos diretores para o Semi-

Carlos Henrique Andrade 
Mazzini
Pastor Titular da PIB em 
Itambacuri - MG

Foi com uma grande 
festa (Festa das Na-
ções) que encerramos 
nossa Campanha de 

Missões Mundiais 2013. 
Temos como slogan UMA 
IGREJA VIVENDO O AGIR 
DE DEUS e de fato mais uma 
vez vimos e vivemos o agir 
maravilhoso do Senhor na 
vida das pessoas da nossa 
comunidade ao abraçar a 
campanha que fizemos em 
prol de Missões.

Neste período, levamos a 
PIB Itambacuri a realmente 

nário, a tal ponto de assumir 
a direção, em 1907, um mis-
sionário congregacional, F. A. 
Gallimore. As dificuldades au-
mentaram após a organização 
da CBB em 1907, tendo em 
vista a diminuição da verba de 
Richmond, já que a decisão 
na assembleia foi de existir 
apenas um seminário no Bra-
sil, que deveria ser no Rio de 
Janeiro, fato esse consumado 
com a criação do Seminário 
do Sul em 1908. Isso explica 
porque somente em 1918 o 
Seminário do Norte se vincu-
lou oficialmente à CBB.

O Seminário foi criado por 
uma necessidade de preparar 
vocacionados, com o obje-
tivo de que eficientemen-
te, com fundamento bíblico 
e teológico e firmados em 
nossos princípios, eles pro-
clamassem o evangelho de 
Cristo no Brasil e no mundo. 
E agora, qual é o retrato do 
STBNB hoje? Depois de atra-
vessar montes e valados por 
111 anos, as dificuldades 
continuam, inclusive na es-
colha de alguém para assumir 
efetivamente a sua direção. 

se envolver com Missões 
como um estilo de vida. Re-
cebemos em nossa igreja 
neste período, uma caravana 
de missionários da PIB de 
Governador Valadares (apro-
ximadamente 80 pessoas) e 
saímos pelas ruas, comércio 
e mercado da cidade anun-
ciando pelo poder do Espírito 
o evangelho de Jesus.

Outro fato marcante e iné-
dito na vida da PIB em Itam-
bacuri foi a presença de um 
Missionário da JMM. Recebe-
mos em nossa Igreja o pastor 
Josué, missionário atuante no 
Níger (África), que desafiou 
a igreja a se envolver ainda 
mais com Missões. Naquela 
manhã, após um testemunho 

A existência de inúme-
ros outros seminários tem 
levado jovens a preferirem 
estudar em instituições sem 
a riqueza de nossa bibliote-
ca e com professores sem o 
desejado nível acadêmico e 
espiritual, além de não es-
tarem comprometidos com 
a doutrina bíblica. Daí a 
existência crescente de falta 
de identidade que permeia 
igrejas e pastores, causando 
uma enxurrada de retirantes 
do nosso meio. Isso além de 
sermos tristemente atingidos 
pelo micróbio da corrupção, 
a infecção da imoralidade, a 
doença da falsa espirituali-
dade, cumprindo as palavras 
de Cristo: “Por se multiplicar 
a iniquidade, o amor se es-
friará de quase todos” (Mt 
24.12). 

Dentre inúmeras evidên-
cias do que Jesus denominou 
“princípio das dores” (Mt 
24-6-8), de vez em quando 
nos deparamos com novos 
acontecimentos que deixam 
o mundo estarrecido. No dia 
da renúncia do papa Bento 
XVI, 11 de fevereiro último, 

desafiador do missionário, 
muitos irmãos aceitaram o 
desafio de interceder e con-
tribuír com esta maravilhosa 
obra. 

Dentre outras coisas, per-
cebemos diante dos teste-
munhos do missionário a 
seriedade e compromisso da 
JMM para com os projetos 
e missionários nos campos. 
Segundo o Vice-Moderador 
da igreja, irmão Leonardo 
Machado, um fator predomi-
nante de termos alcançado 
o alvo proposto pela igreja 
sem dúvida alguma se deve 
ao fato de termos recebido 
um missionário e vermos de 
perto o que se tem realizado 
com nossas ofertas.

apareceu a notícia, com fo-
tografias, de que por volta 
das 18 horas, um raio caíra 
na basílica de São Pedro, 
no Vaticano. Teria sido cas-
tigo? Advertência? Ataque 
satânico? 

Dois dias depois, um me-
teoro explodiu nos céus da 
Rússia, ferindo quase mil 
pessoas, seguido, no dia 15 
do mesmo mês, por um as-
teroide que caiu em Cuba e 
por novo meteoro cruzando 
o céu da Califórnia. Então, 
mais uma vez na história da 
humanidade, surge a ques-
tão: “Será o fim do mundo?” 
Jesus fala no princípio das 
dores (Mt 24.6-8) e em si-
nais, quando “os poderes 
dos céus serão abalados” 
(Mt 24.29). Quando os 70 
discípulos, por ele envia-
dos, retornarem felizes, por-
que pelo nome de Cristo, 
até os demônios a eles se 
submetiam, o Mestre disse: 
“Eu vi Satanás cair do céu 
como um raio” (Lc 10.18). 
Será que os batistas atuais 
estão livres da fúria satâ-
nica? 

Falando em alvo, nunca na 
história da igreja alcançamos 
um valor tão significativo 
para Missões. No inicio da 
campanha, nossa promotora 
de Missões, irmã Karlanny 
Mazzini, desafiou a igreja 
a dar um passo de fé e esti-
pulamos o alvo em simples-
mente 50% a mais do que o 
referente à última campanha. 
Para honra e glória do nosso 
Deus, não só alcançamos 
este alvo, como o ultrapassa-
mos em quase 30%.

E no encerramento (21 de 
Abril) fizemos uma gran-
de festa, onde vimos toda a 
igreja unida e participante na 
obra de Missões. Cada classe 
da EBD ficou na responsa-

O ex-aluno e ex-professor 
desta casa, hoje pastor-jor-
nalista em Rondônia, Moisés 
Santiago (Sé vacante. OJB, 
17/03/2013, p. 14), escreveu 
recentemente: “Estão vagos 
os púlpitos de tantas igrejas 
– vagos do evangelho de 
Jesus, que condenou o amor 
à riqueza. Vagos de oportu-
nidade de arrependimento 
para uma vida segundo a 
soberania de Deus. Vagos 
de missões, de batismos, de 
comunhão, de justiça, de 
ética, de solidariedade, de 
vida cristã.” 

E onde estamos nós em 
relação ao treinamento ne-
cessário para alcançar o 
mundo em trevas? Certa-
mente, como ocorreu em 
1902, ou mais ainda, cum-
pre ao STBNB prosseguir 
sem restrições a sua tarefa, e 
a cada vocacionado, buscar 
a direção divina, para que 
fielmente e como “povo de 
propriedade exclusiva de 
Deus, proclame as virtudes 
daquele que o chamou das 
trevas para a sua maravilho-
sa luz” (1Pe 2.9). 

bilidade de representar um 
continente e vender algum 
prato típico deste, onde tam-
bém tivemos leilão de cestas 
de chocolate, brincadeiras 
com pula-pula para crianças 
e muito mais.

Enfim, finalizo com as pa-
lavras de uma irmã de nossa 
Igreja: “Como seria bom se 
tivermos uma festa desta para 
o Senhor Jesus todos os do-
mingos em nossa igreja. Tra-
balhar para o Senhor é bom 
demais”, disse Irmã Claudia 
Juliana. Que Deus continue 
abençoando a Primeira Igreja 
Batista em Itambacuri para 
que continuemos a testemu-
nhar às nações pelo poder do 
Espírito.

O Seminário do Norte  
e sua tarefa hoje

Testemunhando em Itambacuri pelo 
poder do Espírito!
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Willy Rangel – Redação de 
Missões Mundiais

Nossos missioná-
rios estão em mais 
de 70 países em 
quatro continentes 

para testemunhar o evangelho 
de Cristo aos povos dessas 
nações. Um exemplo disso é 
o que o Senhor tem feito na 
Itália através do ministério do 
pastor Luiz Carlos e de sua es-
posa, Sandra Moreira, missio-
nários da JMM desde 2010. É 
na cidade de Bréscia, norte 
do país, que o evangelho tem 
sido compartilhado com os 
italianos, seja no cotidiano 
da igreja que lideram, seja no 
envolvimento que têm com a 
comunidade.

Os missionários contam que 
uma dúvida frequente dos 
italianos tem criado oportu-
nidades para compartilhar o 
evangelho: “O que os italia-
nos geralmente pensam é que 
todo cristão é católico. Nós 
enfatizamos dizendo que so-
mos cristãos, explicando que 
cremos em Deus Pai, Filho e 
Espírito Santo. Quando eles 
perguntam a diferença, a por-
ta se abre para nós, e temos 
a chance de falar mais aber-
tamente sobre isso”, conta a 
missionária Sandra Moreira.

A província de Bréscia, cuja 
capital leva o mesmo nome, 
é uma das mais industrializa-
das da Itália, motivo para a 

Eliana Moura – Redação de 
Missões Mundiais

Sonhar os sonhos que 
não são seus: mais do 
que altruísmo, servi-
ço. Missões Mundiais 

trabalha com pessoas que 
servem porque não sabem vi-
ver de outra forma, a não ser 
servindo, amando. É assim 
que, como igreja de Cristo, 
podemos agir em sociedade 
crendo no que cremos. Entra-
mos na história de alguns, de 
muitos, de um povo. 

Setores como o Conexão 
Voluntários em Campo, Tour 
of Hope, Programa Esportivo 
Missionário (PEM) e Com.
Vocação JMM Jovem são 
pontes de amor que criam 
relacionamentos. Priscila 
Galrão, 28 anos, carioca, 
administradora de empresas, 
viveu essas pontes, perceben-
do que o sentido de existir 
estava em repartir o pão que 
é “nosso” (Mt 6.11). Em seu 
cotidiano, a paixão que move 
seu trabalho é a mesma que 
move o ministério: pessoas. 
Uma vida totalmente conec-
tada à missão. 

A Priscila participou do 
último intercâmbio inter-

chegada de muitos imigrantes 
de várias partes do mundo, 
inclusive muçulmanos. Os 
missionários destacam a di-
ficuldade de chegar até essas 
pessoas: “É muito mais fácil 
conquistar a amizade de um 
muçulmano no ambiente de 
trabalho. Um exemplo disso é 
o nosso filho, que trabalha em 
uma academia de ginástica e 
tem tido contato com alguns 
muçulmanos. Ele, inclusive, 
já levou alguns para a igreja”, 
destaca o pastor Luiz Carlos.

Na Igreja Cristã Evangélica 
Batista de Bréscia, com 42 

nacional do Com.Vocação 
JMM Jovem e conta: “Foram 
15 dias de muito aprendiza-
do. Apesar de o Uruguai ser 
um país vizinho, a cultura é 
diferente. A adaptação a isso 
também foi um aprendizado. 
Lá, Deus me ensinou que ele 
é Deus na minha vida e que, 
quando ele usa a gente, não 

membros, as atividades se-
guem firmes. “Os jovens têm 
suas atividades. Tem gente 
que prega, que toca. Há mui-
tos líderes em nossa igreja”, 
conta Sandra. Os missionários 
compartilham o desejo de 
criar um ministério de casais 
na igreja em Bréscia. Algu-
mas reuniões nesse sentido já 
foram realizadas e, segundo 
eles, isso tem sido bom para 
o relacionamento dos casais 
e da igreja.

O trabalho missionário em 
Bréscia precisa de voluntários 
em várias áreas. Segundo o 

existe o ‘nosso eu’, o ‘nosso 
conforto’. Existe, sim, a ne-
cessidade de quem está ao 
nosso redor”. 

Mudar o mundo é possível?
Sim. Se não acreditarmos 

na mudança, não acredita-
mos no amor. Priscila nos 
ajuda a pensar sobre isso ao 

pastor Luiz Carlos, a neces-
sidade na igreja é de alguém 
que pudesse oferecer mais 
tempo no campo: “Por exem-
plo, temos algumas dificulda-
des na área da música. Seria 
muito útil se algum voluntário 
pudesse ficar um período 
mais longo para aperfeiçoar 
o talento dos nossos irmãos 
na igreja”, diz o missionário. 
“Nossa igreja tem necessida-
des muito específicas e seria 
muito bom receber pessoas 
para suprir isso”, completa.

Foi o testemunho do evan-
gelho de Cristo dado pelos 

dizer que “é possível mudar 
o coração das pessoas quan-
do cada um cumpre a sua 
missão”. Ela acrescenta: “Eu, 
sozinha, não consigo. Hoje, 
entendo que todos precisam 
trabalhar juntos, segundo a 
sua vocação”.

Através do seu trabalho 
como administradora, ela 

missionários em seu dia a dia 
que apresentou a mensagem 
de salvação ao jovem Mat-
teo, genro do casal. “Matteo 
começou a perceber dentro 
da nossa família como era o 
nosso relacionamento, a ma-
neira como vivíamos. Ele tinha 
justamente a dúvida entre o 
cristianismo católico e o cris-
tianismo evangélico”, conta o 
pastor Luiz Carlos, que respon-
dia às dúvidas do jovem ateu.

Um dia, o missionário apre-
sentou a Matteo o plano de 
salvação, e o jovem disse: “Eu 
quero isso na minha vida”. O 
pastor Luiz Carlos respondeu: 
“Basta você entregar sua vida 
a Jesus. Ele vai fazer parte da 
sua vida”. E assim ele fez. 
Tempos depois, Matteo e sua 
esposa, Carla, contaram ao 
pastor Luiz Carlos e Sandra 
que ele se tornou um adotante 
deles no Programa de Adoção 
Missionária (PAM).

O casal encerra deixando 
uma mensagem para quem 
deseja dedicar a vida a servir 
ao Senhor como missionário 
no campo: “Amem pessoas, 
obedeçam ao Senhor. Quan-
do decidimos obedecer ao 
chamado de Deus, ainda tí-
nhamos que trilhar um longo 
percurso para fazer a vontade 
dele”, diz o pastor Luiz Car-
los. “A palavra que deixo para 
o vocacionado é: obedeça 
imediatamente”, conclui a 
missionária Sandra Moreira.

conta que pode ajudar as 
pessoas a encontrar oportuni-
dades onde não há recursos, 
tanto quanto a miséria, a 
fome, como também sobre 
as questões da alma. Sua vo-
cação se encontra com a sua 
missão ao, por exemplo, in-
centivar o talento de alguém.

“Compartilhar o que apren-
demos, tanto nos bancos da 
escola como nas experiências 
da vida é um ato de amor. 
Agregamos valor à vida do 
outro e, desta forma, ele tem 
as mesmas possibilidades 
que nós”, diz a voluntária.

Ser voluntário
Voluntário não é algo que 

passamos a ser quando va-
mos ao campo missionário. 
É o que somos antes de ir, 
porque nos envolvemos – 
oramos, mobilizamos, vamos 
e ofertamos. Vemos os mila-
gres de Deus acontecerem 
enquanto participamos do 
que ele faz. Conectar pala-
vras como fé, missão, volun-
tariado, serviço, amor e vo-
cação é escrever uma história 
de vida. A sua história de 
vida, que pode ser mais do 
que um projeto para si mes-
mo. É o amor que transforma.

Testemunhando o Evangelho na Itália

É o amor que transforma

Pr. Luiz Carlos e Sandra Moreira atuam em Bréscia, na Itália

Conexão Haiti, outubro de 2012
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Joseane Santos

A Convenção Batista 
Alagoana realizou 
entre os dias 11 e 
13 de abril a sua 

92ª Assembleia. O local es-
colhido para sediar o evento 
foi a Primeira Igreja Batista 
no Tabuleiro, que este ano 
completa 35 anos de organi-
zação. Seguindo o exemplo 
da Convenção Batista Brasi-
leira (CBB), o tema adotado 
foi “Valorizando a nova ge-
ração” e a divisa “Eduque a 
criança no caminho em que 
deve andar, e até o fim da 
vida não se desviará dele” 
(Pv 22.6).

No primeiro dia, os par-
ticipantes foram impacta-
dos com a mensagem de 
encorajamento e esperança 
proferida pelo pastor Michel 
Piragini, da Primeira Igreja 
Batista de Curitiba. A noite 
missionária teve como pa-
lestrante o missionário José 
Ricardo, da Junta de Missões 
Mundiais, que compartilhou 
suas experiências no Senegal.

Foram dias intensamente 
movimentados e significa-
tivos para a denominação, 
pois reuniu num só lugar, 
mensageiros de todas as igre-
jas e congregações do Estado. 
Além da apresentação dos 
relatórios das associações 

que fazem parte da CBAL, 
houve momentos de comu-
nhão, confraternização e 
investimento no crescimento 
espiritual.

O destaque das mensagens 
foi para a atenção às crianças 
e jovens e como capacitá-
-los para assumir os desafios 
de promover o crescimen-
to do Reino de Deus. Pela 
primeira vez na história das 
assembleias, a juventude 
teve uma atuação efetiva, 
com a realização da Noite da 
Juventude, no sábado (13/4), 
cuja programação foi de in-
teira responsabilidade da 
Juventude Batista Alagoana 
(JUBAL). O mensageiro foi o 

coordenador de liderança da 
Juventude Batista Brasileira, 
Rafael Curty.

Outra novidade foi a rea-
lização da Convenção Kids. 
Paralela à assembleia, as 
crianças foram edificadas de 
maneira lúdica e com lingua-
gem adequada, a partir da 
programação elaborada pelo 
Departamento de Educação 
Cristã da CBAL, coordenado 
pela educadora religiosa Ví-
vian Matos. 

Segundo Alcides Neto, pre-
sidente da CBAL, é funda-
mental para o crescimento do 
Reino de Deus que haja in-
vestimento na nova geração, 
capacitando-a e sonhando 

os seus sonhos. “Desta for-
ma, estamos investindo nas 
nossas crianças e formando 
nelas um senso de respon-
sabilidade e compromisso 
com a denominação batista, 
além de serem edificadas na 
palavra de Deus”, afirmou.

O público estimado foi 
de 200 mensageiros e 400 
participantes. No culto de 
encerramento, o templo da 
PIB Tabuleiro ficou lotado, 
com uma média em torno de 
600 pessoas. A avaliação dos 
organizadores foi altamente 
satisfatória, pois os trabalhos 
desenvolvidos superaram 
as expectativas em diversos 
aspectos. 

92a Assembleia da Convenção 
Batista Alagoana
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Helena Pereira Mazoni 
Andrade, esposa

Foi levado aos céus, 
no dia 25 de março 
de 2013, o diácono 
Cláudio Henrique 

Morati Mazoni Andrade, 
filho do grande líder batista 
mineiro Alberto Mazoni de 
Andrade e genro do Pastor 
José dos Reis Pereira.

Casado com Helena Pereira 
Mazoni Andrade em Janeiro 
de 1964 na capela do Semi-
nário Batista do Sul, no Rio 
de Janeiro, o casal teve seis 
filhas: Cláudia Helena, Ida 
Helena, Lúcia Helena, Darcí-
lia, Elisabeth e Denise,  e 21 
netos. Morou logo ao casar 
em Ouro Preto, onde organi-
zou duas igrejas, uma delas 
iniciada em sua própria casa. 

Deus sempre o abençoou 
ricamente, tanto na vida 
profissional, quanto afetiva 
e espiritual. As duas últimas 
igrejas onde trabalhou in-
tensamente foram a Igreja 
Batista do Rocha e a Igreja 
Batista da Freguesia, que o 
rodearam com muito amor.

Engenheiro, vindo para o 
Rio de Janeiro,  trabalhou 
em algumas companhias 
até ser considerado uma 
autoridade na produção de 
alumínio, atuando no Bra-
sil e no exterior, Canadá, 
Japão e Venezuela. Foi o 
Coordenador do Projeto 
VALESUL, uma das maiores 
indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro, do Grupo VALE, 
onde se aposentou como 
Diretor. 

Nascido em Belo Horizon-
te, batizou-se na Primeira 
Igreja Batista de Belo Hori-
zonte e depois foi membro 
fundador da Igreja Batista 
Central de Belo Horizonte, 
tendo desde cedo atuado 
ativamente nos trabalhos do 
Reino de Deus.

Suas características princi-

pais eram um conhecimento 
profundo e o seu modo apa-
ziguador. Em qualquer dis-
cussão ou mal estar, tanto no 
trabalho quanto na igreja ou 
em convenções, sua presença 
e palavra transformavam o 
ambiente.

Foi eleito como presidente 
da JUERP quando esta se 
encontrava em uma situ-
ação muito difícil. Conse-
guiu a ajuda do doutor Almir 
Gonçalves nesta emprei-
tada e juntos trabalharam 
intensamente na solução 
dos problemas. Também 
juntos sofreram muito com 
as consequências dos pro-
blemas da JUERP, sem terem 
culpa alguma e enfrentando 
a incompreensão de muitos. 

O irmão Almir, presente 
ao culto que contou com 

Pastor Fausto Santos Rebelo

Pense num local onde 
se pode trabalhar a 
mente e o coração de 
crianças e adolescen-

tes, em estado de risco. Num 
local onde podemos ter um 
campo de futebol, área de 
ensino de música, galpões 
onde se possa ajudar as crian-
ças a entender o prazer de 
iniciar um pequeno trabalho, 
como reciclagem de pet, hor-
tas comunitárias, ensinar-lhes 
a educação básica, reforço 
escolar, um lanche gosto-
so e inclusão digital. Onde 
possamos levar os mendigos 
das ruas e dar-lhes dignidade 
de morar em algum lugar e 

carentes de nossa cidade. É 
um dia intenso e maravilho-
so para todos nós. Das 9 da 
manhã às 6 e meia da tarde 
a igreja se movimenta com 
muito amor, para abenço-
ar especialmente crianças em 
estado de risco. Vale a pena 
ver de perto, este intenso 
amor.

CDC COMUNITÁRIO EL 
SHADDAY - São 11 Com-
putadores, trabalhos e pes-
quisas escolares, compu-
tação básica, impressão e 
Internet, inteiramente grátis, 
para crianças,  adolescen-
tes e adultos que aparecem 
por lá, oriundas de todas as 
partes da cidade.

PIB de Canavieiras  
investe forte em ação social

não debaixo de marquises. 
Pense nisso e sonhe conos-
co o sonho de Deus, pois 
este é o sonho que o Senhor 
Deus tem colocado no cora-
ção do pastor. Ore por nós, 
incentive-nos, pois estamos 
caminhando para que este 
sonho se torne uma realidade 
em nós e na nossa cidade. 
Venha conosco!

A 1ª Igreja Evangélica Batista 
em Canavieiras é filiada à Con-
venção Batista Brasileira, situ-
ada no sul da Bahia, portanto 
filiada à Convenção Batista 
Baiana e à Associação Batista 
Grapiunense. Estamos há mais 
de 57 anos em Canavieiras. 
Hoje temos criado, há mais de 
sete anos, a ONG ACR-Ação 

e Cidadania Renascer, ONG 
esta que é de Utilidade Muni-
cipal, Estadual e Federal, pois 
recebemos no ano passado a 
qualificação de OSCIP (Orga-
nização da Sociedade Civil de 
Interesse Público), portanto 
como parte do Terceiro Setor 
do nosso país. Desenvolvemos 
atualmente cinco projetos:

Disk Doação: as pessoas 
discam para o nosso tele-
fone (73) 3284 1075 e nos 
doam roupas em bom estado 
e qualquer outro material, 
para servirmos às pessoas 
das nossas comunidades ca-
rentes.

Ajuda a  Dependentes 
Químicos: fazemos pontes 

entre as famílias dos de-
pendentes químicos e os 
Centros de Recuperação 
de Itabuna e Porto Seguro, 
pastor Manoel.

PAA: projeto do Governo 
Federal do qual fazemos 
parte, recebendo verdu-
ras e frutas para distribuir 
entre as comunidades. En-
tregando no domingo, nós 
evangelizamos as crianças 
e famílias que nos procuram 
nestes dias.

SOPA DO AMOR: todos os 
sábados, são quase 200 litros 
de sopa, bem quentinha, e 
mais 500 pãezinhos que le-
vamos a cinco  comunidades 

a presença de inúmeros 
famil iares ,  amigos e i r -
mãos e realizado antes do 
sepultamento no Jardim 
da Saudade, Rio, expres-
sou em seu nome pessoal e 
em nome da denominação, 
como ex-diretor da JUERP, 
o sentimento de gratidão 
e apreciação que toda a 
Convenção Batista Brasileira 
deve a ele, quando em 1994 
no auge da situação crítica 
enfrentada por nossa institui-
ção, resolveu, enfrentando 
a animosidade de muitos,  
dar continuidade à luta pela 
manutenção da obra e não 
deixar apenas que os pro-
cessos de execução se avolu-
massem trazendo, com todas 
as repercussões negativas 
que sobreviriam, a pura e 
simples extinção da JUERP.

Cláudio Mazoni partiu para os céus
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Macéias Nunes
Membro do Conselho 
Editorial de OJB

Algumas palavras 
de referência nos 
originais do Novo 
Testamento fazem 

um mal tremendo aos muitos 
falsos profetas que proliferam 
em nossos dias, pautados 
pelo dinheiro, pelo poder 
pela influência e pela glória 
pessoal. Kenosis é a principal 
delas. Na realidade, por mo-
tivos óbvios, em suas prega-
ções eles passam longe dos 
textos que usam o termo e 
seus correlatos, especialmen-
te Filipenses 2.1-11. Como 
compatibilizar sua fama, seu 
estilo nababesco de vida(não 
nabesco, como disse um de-
les na televisão), seu imenso 
poder político e sua invulne-
rabilidade – inclusive pelas 
hostes de guarda-costas que 
os cercam – com o autoesva-
ziamento levado a efeito de 
modo progressivo por Jesus 

Cristo e que culminou com 
a suprema humilhação da 
cruz?

Não há como, natural-
mente. Os próprios títulos 
eclesiásticos – apóstolos, pa-
triarcas, bispos, arcebispos, 
papas – que ostentam como 
se fossem cristãos especiais 
e não pecadores redimidos 
como todos os outros, seriam 
rejeitados por Jesus quando 
aplicados a ele próprio. Em 
nenhum momento ele se 
autodeclarou Filho de Deus, 
para efeito de receber home-
nagens especiais por esta ra-
zão. Os outros podiam dizer 
isso dele, mas normalmente 
ele se referia a si mesmo 
como o Filho do homem. 
Afora a questão propriamente 
espiritual, relacionada à sua 
preparação para suportar o 
sacrifício da cruz, Jesus era 
uma pessoa extremamente 
simples e humilde. 

Mais do que ninguém, ele 
sabia que, quando buscadas 
como fins em si mesmas, as 

honrarias humanas, em qual-
quer de suas formas, revelam 
mais da pequenez e da me-
diocridade do interessado do 
que de sua grandeza e exce-
lência. E sabia também que é 
por causa delas que o homem 
se torna o lobo do homem. 
Se houvesse estimulado as 
ambições políticas de Tiago 
e João(Lc 10.35-45) teria di-
vidido o grupo dos apóstolos 
e impedido que a igreja man-
tivesse o mínimo de unidade 
necessária à sua implantação 
e consolidação como uma 
proposta religiosa viável.

Com as exceções de pra-
xe, as pessoas realmente ta-
lentosas, qualificadas e dife-
renciadas são pessoalmente 
humildes. Estão empenhadas 
de tal forma em fazer o que 
se dispõem a fazer, que mal 
têm tempo pra cultivar os 
jogos de interesses – inclusive 
os do estilo cínico e ridículo 
de elogiar a quem merecia, 
por exemplo, estar na cadeia 
– nos quais tanta gente cheia 

de si e vazia de Deus se es-
pecializa. 

Existem líderes cristãos – 
pobres de seus liderados, 
de resto responsáveis pelo 
incensamento a quem vive 
de aparência e da glória dos 
homens – que se vangloriam 
da pletora de diplomas e tí-
tulos que possuem, mas cuja 
competência pessoal nas áre-
as designadas é no mínimo 
discutível. Outros apõem cur-
rículos quilométricos, de fazer 
inveja a listas de créditos de 
superproduções hollywoodia-
nas, a trabalhos escritos cujo 
tema nada têm a ver com os 
cursos supostamente realiza-
dos. Quando indagado sobre 
quem seria ele, um autêntico 
profeta como João Batista se 
declarou apenas “a voz do 
que clama no deserto”. Um 
homem de extraordinário 
poder, visão aguda e extrema 
coragem autodefinindo-se 
apenas como uma voz.

A quem honra, honra, na-
turalmente. Existem muitos 

cujo mérito pessoal, até pelos 
duros sacrifícios que enfren-
taram para chegar onde che-
garam, merece ser divulgado 
e valorizado. Não raro, seu 
talento excepcional permane-
ce invisível à sua geração, em 
geral mergulhada na liturgia 
pueril do toma-lá-dá-cá de 
elogios vãos, avaliações mío-
pes e oportunidades negocia-
das. Uma tela de Van Gogh 
chega hoje a 100 milhões de 
dólares. Na época do pin-
tor holandês, ele conseguiu 
vender um único quadro, e a 
preço aviltante. As partituras 
do maior compositor que 
jamais existiu, Johann Sebas-
tian Bach, serviam para em-
brulhar peixe quando foram 
descobertas.

Nosso tempo precisa mui-
tíssimo menos de autodesig-
nados pontífices de província 
do que da kenosis cumprida 
até o último suspiro pelo 
maior de todos os que já pas-
saram por esse planeta onde 
a vaidade é o deus de tantos.
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Walmir Vieira
Diretor do Colégio Batista 
Shepard

No artigo anterior, 
comecei a relacio-
nar alguns fatores 
que estão influen-

ciando o momento difícil 
pelo qual passa o ensino 
privado no Brasil e que pode-
rão levar ao fechamento ou 
transferência de mais outras 
escolas particulares, nos pró-
ximos anos.

Relacionei no artigo an-
terior os fatores causadores 
deste fenômeno, que afetam 
também as nossas escolas ba-
tistas: 1) baixa ou nenhuma 
rentabilidade; 2) alto custo 
operacional; 3) pequena me-
lhoria da escola pública; 4) 
legislação desfavorável; 5) 
alto índice de inadimplência 
e 6) diminuição da clientela. 

Continuando o artigo, re-
laciono mais seis fatores um 
pouco mais específicos para 
a realidade das escolas con-
fessionais e, em especial, 
dos colégios batistas no Bra-
sil, ligados às convenções 
estaduais, associações ou 
às igrejas locais. Se provi-
dências corajosas e técnicas 
não forem tomadas agora, as 
consequências para a deno-
minação e igrejas poderão 
ser desastrosas. 

7. Diminuição do 
idealismo responsável 
e do espírito cristão e 
missionário nas escolas.

Muitas escolas batistas, 
focadas na guerra de con-
corrência, nos compromis-
sos financeiros e nas pres-
sões do mercado, buscando 
atender mais aos interesses 
dos pais dos alunos do que 
a seus princípios, acabam 
diminuindo sua influência 
espiritual e evangelística. 
Nesse aspecto, vão perden-
do, pouco a pouco, a bênção 
de Deus para sua sobrevi-
vência.

No caso das escolas ditas 
cristãs, creio que Deus pode 
retirar seu compromisso com 
elas, na medida em que vão 
perdendo a visão e a missão 
sobre as quais foram funda-
das, preocupando-se mais 
em ser um negócio do que 
uma missão. Os dois desa-
fios devem andar juntos: 

fidelidade à missão cristã e 
competência pedagógica e 
administrativa. 

8. Endividamento 
crescente e diminuição 
do patrimônio.

Com uma margem de “lu-
cro” muito pequena, diante 
da necessidade de investi-
mento básico em manuten-
ção, operacionalização ou 
atendimento de demandas 
judiciais, algumas escolas, 
eventualmente, deixam de 
recolher compromissos so-
ciais trabalhistas e impostos 
governamentais, que se acu-
mulam e geram, em pouco 
tempo, um grande problema. 
A situação torna-se pior ainda 
quando esse endividamento 
tem como credores bancos 
ou outros agentes financeiros.

Para conter o crescimento 
do endividamento, algumas 
escolas, de maneira cada 
vez mais frequente, recor-
rem à venda de parte do pa-
trimônio. Se o patrimônio 
vendido não tiver utilidade, 
a venda é aceitável, mas se 
ele tem potencial de expan-
são e está bem localizado, é 
triste. Pior é quando o valor 
do patrimônio vendido não é 
aproveitado para investir em 
melhorias, não extirpa total-
mente a dívida e nem gera 
equilíbrio entre o custo ope-
racional e a receita da escola, 
mantendo ela seu déficit. A 
dívida voltará a crescer e não 
mais haverá patrimônio para 
ser vendido. 

9. Direção improvisada.
Muitos ascendem à posição 

de diretores de escolas batis-
tas sem uma formação peda-
gógica ou sem uma formação 
administrativa específica para 
a gestão escolar. Alguns têm 
formação pedagógica, mas 
não têm habilidade necessá-
ria para gerir um ramo tão es-
pecífico e complexo. Uns são 
bons coordenadores pedagó-
gicos, mas nem sempre bons 
gestores. Outros têm forma-
ção administrativa, mas, além 
de não terem formação e 
vocação pedagógica, são, 
muitas vezes, oriundos de 
áreas cujo modelo de gestão 
tem pouca ou nenhuma rela-
ção com o escolar.

Muitos ascendem à direção 
da escola, como interinos, 

por força de Estatuto (presi-
dentes de Juntas e de Conse-
lhos) e acabam efetivados na 
direção, sem a formação e o 
pendor necessários. Alguns 
poucos se mostraram até 
como uma boa opção. Por 
buscarem humildemente aju-
da e formação, eles acabaram 
sofregamente apresentando 
bons resultados. A história 
tem provado, entretanto, que 
a maioria das direções im-
provisadas não tem sido bem 
sucedida. Mais cedo ou mais 
tarde, as escolas acabam pa-
gando o preço do improviso. 
Infelizmente, o mercado não 
tem esses profissionais tão 
disponíveis. 

10. Ingerência 
despreparada e 
interesses pessoais.

Os gestores das escolas ba-
tistas ligadas às convenções, 
associações e igrejas geral-
mente reclamam da ingerên-
cia e das pressões de algumas 
pessoas de influência que, 
sem conhecer profundamen-
te a natureza peculiar da 
gestão educacional, propõem 
caminhos e ações que aca-
bam se mostrando prejudi-
ciais à escola. Creio que os 
membros dos colegiados 
consultivos de nossas escolas 
devem questionar e cobrar 
tudo que julguem errado ou 
estranho. No entanto, devem 
fazer isso de forma educada, 
respeitosa e ética.

 Ainda que a maioria dos 
membros da mantenedora 
seja formada de homens e 
mulheres comprometidos 
com o bem e o sucesso da 
instituição, nossas escolas 
ainda são muito afetadas por 
interesses pessoais de alguns 
poucos deles, especialmente 
nas áreas de recursos huma-
nos, prestação de serviços 
e concessão de benefícios 
e descontos. Quando estes 
interesses não são atendidos, 
os gestores podem ganhar 
um opositor, um desafeto e 
até alguém que torcerá e tra-
balhará contra o gestor.

11. Gestão inadequada.
Alguns gestores, infeliz-

mente, podem prolongar-se 
nos cargos, não por causa de 
sua competência, mas pelo 
aumento de sua influência e 
de sua base de apoio conse-

guida por meio da concessão 
inadequada de favores (com 
recursos da escola) às pessoas 
que poderiam ajudar a re-
verter uma eventual situação 
decadente da instituição.

Ao concederem “favores” 
(empregos para parentes, 
doações, etc.) como uma 
estratégia de gestão políti-
ca, alguns administradores 
escolares acabam anulando 
a capacidade dos beneficia-
dos de se posicionarem cri-
ticamente diante de alguma 
situação irregular de gestão. 
Granjeiam amigos com ri-
quezas alheias (Lc 16.1-9). 
Lamentavelmente, tem sido 
observada, em relatórios de 
gestão para as assembleias 
das mantenedoras dos colé-
gios, a omissão de situações 
e de resultados ruins de ges-
tão. Relatos triunfalistas de 
uma área do colégio, às ve-
zes, servem de fumaça para 
ocultar algum sinal de alerta 
vermelho em outras áreas e 
na condução da instituição 
como um todo. Reuniões 
rápidas e exames superficiais 
da real situação da escola, 
feitas pelos colegiados dos 
conselhos e juntas, levam à 
não percepção do agravamen-
to de alguma situação ou área 
de gestão da instituição. Mui-
tas vezes, quando a crise está 
instaurada, surpreendidos, os 
conselhos gestores consta-
tam que medidas preventivas 
deveriam ter sido tomadas e 
que, às vezes, já é tarde de-
mais para adotar ações que 
possam reverter os problemas.

12. Gestão séria e 
profissional não apoiada.

Geralmente, os gestores 
sérios, que agem como bons 
profissionais e com ética, 
que resistem às ingerências 
impróprias, que tomam me-
didas necessárias, ainda que 
antipáticas, que não usam 
seu poder e os recursos do 
Colégio para angariar apoio 
político e que querem agir 
mais técnica e não só poli-
ticamente, sofrem mais no 
desempenho de sua tarefa.

Se no processo de gerir cor-
retamente a instituição apre-
sentam resultados positivos e 
de reversão da tendência de 
declínio, mas precisam con-
trariar interesses de alguns lí-
deres, esses gestores perdem 

deles o apoio e, muitas vezes, 
acabam ganhando desafetos. 
Felizmente, a maioria dos 
nossos gestores e dos mem-
bros dos colegiados (juntas 
e conselhos) é formada de 
pessoas bem intencionadas 
e éticas. Estão se esforçando 
para ajudar a instituição a 
superar as suas dificuldades 
e a prosperar. Ainda que 
muitos dos nossos gestores 
e membros dos colegiados 
da mantenedora careçam de 
mais capacitação e atualiza-
ção administrativa e pedagó-
gica, a maioria é formada de 
gente ética e dedicada, bons 
cristãos interessados mais no 
sucesso e no bem da escola 
do que no sucesso pessoal e 
nos bens dela. 

Conclusão
Com tristeza, observei os 

fatores relacionados neste ar-
tigo e no anterior acontecen-
do em várias escolas que vi-
sitei em nossa denominação 
e em outras. Mencionei-os, 
ainda que com algum cons-
trangimento, com o único 
objetivo de que os conselhos 
e juntas estejam mais atentos 
às suas responsabilidades no 
acompanhamento zeloso 
e criterioso da gestão das 
escolas. 

Diante deste cenário descri-
to nos dois artigos que, muito 
provavelmente, não mudará 
nos próximos anos, ainda ve-
remos outras escolas batistas 
fecharem, falirem ou serem 
vendidas ou transferidas em 
troca da dívida. 

Não é o fim das escolas 
privadas nem de todas as 
escolas confessionais. O ci-
clo dos colégios batistas no 
Brasil não está encerrado. 
Ainda há espaço e possibili-
dades para muitos deles. Os 
sobreviventes ainda poderão 
dar significativa contribui-
ção para a sociedade, para a 
denominação e para o reino 
de Deus.

Como os colégios batistas 
devem atuar diante desta 
nova realidade, neste cenário 
tão desfavorável a eles? Que 
cuidados devem ter e que 
ações administrativas e pe-
dagógicas devem adotar para 
sobreviverem e ainda serem 
relevantes neste tempo? É o 
que tentarei apontar na pró-
xima semana em outro texto.



Neste Dia das Mães, prepare 
um dos 12 deliciosos pratos 
típicos compartilhados pelos 
missionários da JMM e retribua 
com sabor, o amor e carinho 
que sua mãe sempre lhe 
dedicou.

Faça o download do livro 
SABORES DO MUNDO 
e das receitas em 
www.missoesmundiais.com.br.
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