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As mães precisam de
intercessão do povo de Deus

Foto Lilian Zaniboni e Douglas Ximenes

Neste Dia das Mães, O Jornal Batista presta as devidas
homenagens àquelas que receberam o dom divino
de gerar a vida no interior de seu organismo físico,
porém, mais do que isso, de experimentar desde o
início o milagre de interagir com essa vida emergente

nos espaços mais puros e luminosos de seu coração.
Leia as matérias a respeito do assunto e aproveite para
interceder pelas mães em seu importante papel de trabalhar pela estabilidade prática do cotidiano familiar e
por seu equilíbrio e crescimento espirituais.
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É

difícil comparar mãe
que é mãe com mãe
que é mãe – porque
existem aquelas que,
embora o sejam biologicamente, acabam não o sendo no sentido maior que o
nome mãe traduz. Mas mãe
que é mãe é daquelas – cuja
foto ficou celebrizada na II
Guerra – que tenta proteger
com as costas, os braços,
a cabeça, o corpo inteiro,
o bebê cuja bala assassina
da monstruosidade nazista
vai destroçar. É daquelas
amazônidas que viajam dias
inteiros em barcos superlotados e suicidas para levar o
filhinho ao posto de saúde
onde o aturdimento – sem
trocadilho – pelo descaso
com a pessoa humana substituiu o atendimento que
lhe seria devido. Mãe que
é mãe é daquelas, como
Rispa, que assume o risco
político de velar por seus
mortos até que lhes seja
dado um tratamento digno(2
Sm 21.10-14).
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É daquelas que por seu
filhinho de colo aceita a humilhação de ser destratada
pelos pretensos poderosos
que podem decidir a sorte
de ambos através de detalhes ínfimos para quem
decide, e se negam a ajudar,
e decisivos para quem parte
sem essa ajuda. É daqueles
que fazem de tudo, certo
ou errado, para manter seus
filhos na igreja, tendo êxito
em mutos casos, mas fracassando em outros, vendo o
símbolo desse fracasso inclusive nos nomes bíblicos que
proliferam entre os chefes
das quadrilhas de traficantes,
cujas técnicas de liderança
e organização aprenderam
exatamente na igreja.
Mãe que é mãe é daquelas
que acordam às quatro da
manhã na Baixada Fluminense, anda meia hora até
o ponto do ônibus, espera
mais meia pela chegada do
trem que demora duas horas para chegar à Central
do Brasil, toma uma ônibus
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As mensagens enviadas devem ser concisas e identificadas (nome completo, endereço e telefone). OJB se reserva o direito de publicar trechos.
As colaborações para a seção de Cartas dos Leitores podem ser encaminhadas por e-mail (editor@batistas.com), fax (0.21.2157-5557)
ou correio (Caixa Postal 13334, CEP 20270-972 - Rio de Janeiro - RJ).

Parabéns
• Estou parabenizando ao
irmão que escreveu a materia
no OJB de 14/04/2013, pagina 3 referente a Espécime ba-

tista, e gostaria de acrescentar
que é muito dificil compreender alguns Batistas, não
querendo generalizar. Enviamos um e-mail para área de
promoção da JMM, onde a

para Copacabana, trabalha
como doméstica até cinco
da tarde, repete o infernal
percurso da volta, chega
em casa às 9 da noite – só
para descobrir que seu filho
adolescente foi levado para
a delegacia sob suspeita de
envolvimento com drogas e
assaltos. É daquelas cujo marido, deixando-a com cinco
filhos de 10 anos para baixo,
some no mundo, obrigando-a a fazer de tudo, de tudo
mesmo, para sustentá-los.
É claro que mãe que é mãe
é também das classes média
e rica, que amam sinceramente a seus filhos e fazem
de tudo, mas não de tudo
mesmo, para que sejam vitoriosos e felizes na vida .
Muitas delas suportam, Deus
sabem como, a dor suprema
de verem seus filhos assassinados gratuitamente por
algum perverso desse mundo louco, ou como vítimas
de acidentes causados por
eles próprios ou por terceiros. Mães que são mães são

as mães de Santa Maria, da
Síria, do Afeganistão, das
crianças assassinadas a granel nas escolas americanas,
das adolescentes que engravidam precocemente e que
trazem novos filhos para
suas mães criarem. Como
esgotar esse assunto? Como
não esquecer tanta coisa
fora do combinado em uma
relação maravilhosa como a
de quem gera e quem é gerado numa interdependência
tão indizivelmente íntima e
vital?
Falar de Maria não é proibido e é até necessário.
Como mãe, entretanto, sua
dor não foi maior do que a
de qualquer outra mãe que
vê seu filho – ainda que o
pior dos pecadores – ser
tratado de forma humilhante
e cruel como seu filho o foi.
Como medir aquilo que não
tem medida, como o sofrimento das mães que são realmente dignas desse nome?
Nossa justa homenagem a
todas elas e às demais. (MN)

2 meses atras solicitamos a
vista de um Missionario na
nossa Igreja e não foi dado
nenhuma importancia para
nossa solicitação, creio que
o motivo deve ser porque
nossa Igreja é pequena, mas
mesmo assim cooperamos
com Missões. Fica registrado
a grande decepção da nossa
parte pela falta de respeito e
consideração com as pequenas Igrejas como a nossa.
Nilda Ferreira Santos
Igreja Batista no Jardim
Três Marias - SP

juristas. Nenhum deles pode
ser citado como parâmetro
de justiça para a Igreja de
Cristo,no caso da filiação de
pastoras. A Igreja se rege em
sua prática pelo NT principalmente, onde não há uma
passagem sequer que apoie
mulheres liderando igrejas
com o nome de pastoras.
Se for assim, leis injustas e
anticristãs serão obedecidas
pela Igreja? As leis do Islã?
A pena de morte? A poligamia? União homossexual?
Aborto? A OPBB precisa
manter sua posição firme e
bíblica e já abriu exceção.
A insistência nesse assunto
só traz perturbação. Ela tem
três motivos: secularismo,
imitação e vaidade; pois
orientação bíblica não há.
Pr.André Senna - 2ª Igreja
Batista em Areia Branca

Opinião
• Com relação ao artigo
do ilustre pastor Isaías Andrade Lins Filho, de OJB
14.04.13, venho discordar
de seus argumentos apresentando leis e citações de
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bilhete de sorocaba
Julio Oliveira Sanches

N

a lógica humana,
Jesus deveria ter
incluído a grande
comissão e o desafio de levar o evangelho
até aos confins da terra no
seu sermão de despedida(
Jo 13-17). As orientações
contidas nestes capítulos
exigem uma resposta de
ação definida. Mas, o Mestre
não o fez. Deixou o desafio
da propagação do evangelho
para ser inserido após sua
ressurreição. No capitulo
13.34-35, Jesus desafia os
discípulos ao exercício do
verdadeiro amor. O amor
se constituiria em marca
do verdadeiro discipulado.
Revelaria ao mundo Jesus
como Salvador e Senhor dos
seus discípulos.
As pessoas olhariam para
os discípulos, seu viver prático, seus relacionamentos diários como irmãos e seriam
atraídas a conhecer o segredo de se ter Jesus como Senhor e Salvador. Desejariam
experimentar o evangelho
vivido pelos seguidores de
Jesus. No exercício prático

do amor estaria inserida a
grande comissão e o desejo
de alcançar os confins da
terra com a mensagem salvífica.
Teria Jesus invertido a ordem, os valores? Claro que
não! Jesus sabia que seria
possível promover missões,
campanhas evangelísticas,
obras sociais, sem a presença do verdadeiro amor. É
possível pregar sem amor. Ir
aos campos sem amor. Evangelizar sem a presença do
verdadeiro amor, que deve
nutrir a vida dos salvos.
Paulo, ao escrever aos
Filipenses(1.15-17), vivenciou esta realidade triste. A
pregação sem a presença do
amor. “Salvos” pregando a
Cristo com o único objetivo de agredir o irmão em
Cristo. Diz o apóstolo que
alguns pregavam a Cristo
por inveja, porfia e por contenção, com o único propósito de levar sofrimento ao
coração do apóstolo. Jesus
sabia que tais procedimentos
iriam acontecer e continuam
acontecendo. Por isso, antes

da missão, o Mestre desafia
os discípulos a viver o amor,
revelado por ele em seu ministério.
Aconteceu em Filipos e
continua ocorrendo hoje
entre as igrejas e salvos. Um
grupo discorda de alguns
irmãos da mesma comunidade. Em lugar de resolver
as diferenças, tendo como
aferidor o amor, organiza-se
uma nova “igreja”, que passa a competir com o grupo
anterior. “Nosso grupo é
mais unido”. “Somos mais
inspirados, mais santos, mais
espirituais”. Quem nunca
evangelizou sai a campo e
passa a “evangelizar”, numa
tentativa de arrebanhar pessoas para a nova grei.
É necessário crescer e
ultrapassar os que foram
desprezados. Toda ação se
processa em clima de disputa espiritual. Quem é o
melhor? Pouco importa as
famílias divididas. Amizades
destruídas. Talentos enterrados. Vidas destruídas e
desviadas dos caminhos do
Senhor. Persiste o orgulho

satânico, disseminador da
discórdia, que permanece
por décadas; fruto da ausência do verdadeiro amor.
Esta a razão de Jesus desafiar os seus discípulos a amar
antes de pregar. Nenhuma
ação agrada a Deus se nela
não estiver inserido o mor. É
possível realizar grandes empreendimentos. Ter grandes
sonhos. Implantar grandes
projetos que abalem a sociedade. Mas, se não for movido pelo amor que procede
de um coração que leve os
outros a ver Jesus nessas
ações, nada significarão.
Esta a razão por que todas
as ações desenvolvidas pela
igreja terminam em fracasso:
ausência de amor.
Sentimos a ausência do
amor revelado por Jesus em
todos os segmentos da sociedade. Nada significa dar
aos filhos o melhor preparo
intelectual. Oferecer as melhores instituições de ensino.
Sem amor, o resultado será
o fracasso. De nada adianta dar à esposa a melhor
casa, o melhor perfume, o

carro caríssimo. Sem amor,
o lar sucumbirá. O melhor
pregador e a estrutura mais
sofisticada podem colocar
a igreja em destaque. Mas,
sem amor perecerá.
Podemos ter a Convenção
mais eficiente, os melhores
prédios, grandes seminários
com referências internacionais, todavia sem amor não
conseguiremos atingir o desafio de Jesus. “Nisto todos
conhecerão que sois meus
discípulos, se vos amardes
uns aos outros”(Jo 13.35).
Nada significa uma ordem
de pastores, com milhares de
filiados, com pastoras ou sem
pastoras; sem amor será apenas um ajuntamento comum
em disputa para ver quem
está certo ou quem é o maior.
Nada mais, pois as pessoas
continuarão a não ver Jesus
em nossas ações práticas.
É triste, mas, é a realidade
cruel hodierna. A lógica de
Jesus estava e está correta:
Antes da missão, a vivência
do amor é o suporte de todas
as realizações.
www.pastorjuliosanches.org
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

C

Jacqueline Rodrigues
Igreja Batista Cidade Jardim
“Coroa de honra são as cãs,
quando elas estão no caminho da justiça”. (Pv.16.31)

A

ssim como meus cabelos negros estão
se tornando brancos,
Peço a Deus que meus lábios se tornem mais puros,
Meu coração mais sensato,
Minhas palavras mais peneiradas e raras.

Débora Fahour
Coordenadora do Grupo
Gestor da RENAS
“Aprendam a fazer o bem.
Busquem a justiça, acabem
com a opressão. Lutem pelos
direitos dos órfãos e defendam a causa da viúva” (Is
1.17).

O

Departamento
de Ação Social
da CBB está em
parceria com a
Campanha Bola na Rede.
Esta campanha nasceu em
2010, com o desafio de envolver organizações sociais
e igrejas evangélicas na Copa
do Mundo da FIFA 2014
no Brasil. Um grupo de irmãos ligados à RENAS (Rede
Evangélica Nacional de Ação
Social), passou a pensar, orar
e buscar a direção de Deus
sobre este grande desafio.

Não quero ser maledicente,
murmuradora, fofoqueira e
inconveniente.
Não quero achar que posso falar o que vier à cabeça,
fazer o que me der vontade
e impor minha autoridade.
Peço ao Senhor que meus
filhos me queiram por perto,
Que meus netos se alegrem
com minha presença.
Que meus conselhos sejam
desejados e preciosos,
Meus ouvidos mais afinados e dispostos a ouvir.
Sonho em ser amada ain-

da que minha face esteja
enrugada,minha força tenha
se acabado, minha postura
tenha se encurvado. Quero
ser bela por andar com o
Senhor por deixar um rastro
de santidade e amor,
Desejo que me chamem
bem-aventurada por estar me
aproximando mais e mais do
meu Salvador Jesus.
Almejo que minhas cãs repousem na certeza de que todos os meus amados trilharão
o caminho da salvação e na
eternidade me reencontrarão.

Há dez anos, a RENAS opera como uma ampla rede de
relacionamento entre organizações evangélicas que
atuam na área social. As organizações, redes filiadas,
realizam em torno de três
milhões de atendimentos em
todo o país.
O objetivo da Campanha é
promover ações estratégicas
entre os anos de 2011 a 2014,
em parceria com redes e organizações da sociedade civil,
órgãos do sistema de garantia
de direitos e igrejas evangélicas, visando a prevenção da
exploração sexual de crianças
e adolescentes no turismo,
com foco nas 12 capitais onde
haverá jogos da Copa do Mundo da FIFA em 2014.
A estratégia da Campanha
é uma atuação nas 12 capitais onde haverá jogos da
Copa do Mundo, através dos
irmãos e irmãs que residem

nestas capitais e são ligados
à RENAS. Motivamos que
nestas cidades sejam formados comitês que possam falar
nas igrejas, nos conselhos de
direitos locais e com jovens e
adolescentes, para que estes
estejam cientes dos problemas do abuso sexual e da exploração sexual no turismo.
As estatísticas apontam que
no Brasil 100 mil meninos e
meninas são vítimas de exploração sexual (OIT). 3.000
meninas são prostituídas a
cada verão, sendo que uma
em cada três prostitutas na
capital pernambucana tem
menos de 18 anos (Coletivo
Vida Mulher – Recife). Em
mais de 900 municípios do
país há vítimas do chamado
turismo com motivação sexual infanto-juvenil. Desses,
436 são destinos turísticos
Nordeste ( Unicef, SEDH e
Universidade de Brasília).

Mulheres o
serviam

omo cristãos nossa
visão de ministério
deve incluir todo
o gênero humano,
sem destinações ou julgamento.
Há coisas na biografia de
Jesus que nos surpreendem.
Uma delas é o papel que
o gênero feminino desempenhou no seu ministério:
“essas mulheres ajudavam a
sustentá-lo com os seus bens”
(Lc 8.3). A longa lista incluía
Joana, Susana e, a mais famosa, Maria Madalena.
A biografia da maioria dos
líderes religiosos somente
registra o papel do gênero
masculino. Este fato não é estranho a um número considerável de ministros religiosos
contemporâneos, que nunca
admitem depender da ajuda
feminina.

O ministério de Jesus,
entretanto, demonstrou seu
caráter inclusivo, já a partir
da sua genealogia, onde
constam cinco mulheres,
incluindo uma meretriz e
uma estrangeira. A qualidade inclusiva da missão
redentora de Jesus abrange, além das mulheres, as
crianças, os estrangeiros,
os humilhados, os injustiçados, os pobres, os ignorantes, os ricos, os poderosos
e os eruditos.
Se queremos seguir a Cristo de fato, nossa visão de
ministério deve incluir todo
o gênero humano, indistintamente. Aquele que recebeu
o amor e a restauração de
Cristo aprende a receber as
pessoas sem julgamento. Da
mesma maneira como foi
recebido.

As ações principais da
Campanha estão voltadas a
inserir a igreja evangélica
neste contexto e desta forma
atuar na prevenção deste
crime. Destacamos o Dia
18 de Maio, que é o Dia
Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes e
buscamos pastores e líderes
que falem em suas igrejas e
comunidades locais sobre o
assunto.
Participamos do Dia Mundial de Oração, em favor da
criança e do adolescente, que
acontece no primeiro final
de semana de junho. Esta
é uma ação prática em que
todas as igrejas evangélicas
podem se envolver, além de
realizar oficinas para crianças
e adolescentes na área de
prevenção a violência.
Além disto, em parceria
com a Rede Mãos Dadas

e Pepe Network, apresentamos a Política de Proteção à Criança, que deve
ser desenvolvida em cada
organização social e igreja
evangélica. Esta política de
proteção é um documento
de compromisso de que a
igreja será um ambiente seguro para as crianças, livre
da violência sexual. Esta
Campanha pode ser desenvolvida em qualquer cidade
e em qualquer igreja evangélica, através das lideranças
de crianças,adolescentes e
jovens.
Maiores informações no
site: www.bolanarede.org .
Também poderá entrar em
contato com a Convenção
Batista Brasileira no telefone: 2157-5562 ou e-mail:
acaosocialcbb@batistas.com
( falar com Luciene Fraga
– Departamento de Ação
Social da CBB).
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A
Paulo Cezar
Colaborador do JB

É

chegado o tempo de
comemorarmos o Dia
das Mães. Como filho, pai e avô, desejo, agradecido a Deus pela
existência de minha mãe,
de minha esposa, de minha
neta que um dia também será
mãe, bem como de todas as
outras mamães, contar uma
história, uma historinha singela, mas que diz tudo.
Há muito e muito tempo,
“no tempo em que os bichos
falavam”, “por trás das sete
florestas, além das sete montanhas”, havia um pequenino
reino cujo soberano era bondoso e justo, mas também
severo e rigoroso. A lei local
tratava com grande rigor os
criminosos. Havia até pena
de morte. O supremo tribunal daquele país era o rei,
último recurso dos condenados. Ele detinha o poder de
manter ou comutar sentenças
ou até mesmo de perdoar.
Certo dia, um jovem, filho
único de viúva, cometeu
crime hediondo e foi condenado à morte. A mãe aflita
recorreu ao rei. Chorou,
implorou, mas este não pode
mudar a decisão, tamanha

tinha sido a ofensa. No dia
marcado para a execução,
patíbulo pronto, carrasco
de prontidão com o cutelo
devidamente afiado, multidão espremida na praça
central, rei sentado no trono à frente de todos, eram
nervosamente contados os
segundos que faltavam para
o soar das três badaladas do
grande sino que autorizavam
a execução.
Chegou a hora. Grande
expectativa da multidão.
Mas, estranhamente, o que
se ouviu foi só silêncio! Um
minuto de espera. Silêncio
absoluto. O carrasco olhou
para o campanário e pareceu-lhe ver o sino se mover. Mas,
estranhamente, nenhum som
era ouvido!
O rei levantou-se, ofendido e indignado, e mandou
seu escudeiro correr a ver o
que havia acontecido, pois a
sentença só se podia executar
após ser ouvida a terceira badalada. Era uma formalidade
legal integrante do processo
de execuções penais.
Ao chegar à torre do sino,
o escudeiro do rei encontrou
o sineiro desesperado e com
muito medo. Olhando para
cima, viu duas mãos de mulher, banhadas em sangue,

agarradas teimosamente ao
pesado pêndulo. O sineiro
puxara a corda com toda a
força, por diversas vezes. O
pesado sino dobrara, como
de costume. Mas aquelas
mãos, servindo de almofada entre bronze e bronze,
abafaram completamente a
emissão de qualquer som.
A mulher foi levada ao rei.
Prostrada no chão, diante do
trono, mostrou-lhe as mãos
esmagadas, como se a dizer-lhe que a sentença fora executada. O monarca, ante o
impacto da cena inusitada,
surpreso e comovido, ordenou ao carrasco que baixasse
o cutelo e soltasse o rapaz.
Aquelas mãos, que embalaram o berço, seguraram a
cabecinha para não sufocar
na banheirinha dos banhos
diários, trocaram fraldas às
vezes terríveis, prepararam
papinhas, lanches, merendeiras, almoços e jantares,
durante anos, pegaram no
bracinho para atravessar a
rua, ergueram o pequeno
após muitas e muitas quedas, o colocaram no colo e
lhe fizeram carinho, deram
algumas palmadas necessárias, durante todo o tempo
ofereceram proteção e amor,
ousaram tantos gestos que
nem caberia enumerar aqui,
aquelas mesmas mãos, agora
moídas em holocausto, tiveram mais peso que o rigor da
lei, gritaram mais alto que a
crueldade do crime. Reformaram a sentença. Devolveram o direito à vida. “A mão
que embala o berço é a mão
que rege o mundo”.
Lembra-se de certo Alguém
que, lá no Calvário, usou as
mãos como isolador entre a
pena e o réu?.
Creio que não poderia ser
porta-voz de melhor homenagem a vocês, mamães, neste
seu dia, do que lembrar, a
todos os filhos e maridos, que
a língua portuguesa foi muito
sábia ao criar dois monossílabos, duas palavrinhas muito
parecidas, que têm apenas
uma letrinha diferente, e que
dizem tudo que não sei dizer:
MÃO E MÃE.

conteceu há 19 anos
em Brasília. Márcia
era funcionária da
justiça federal, exercendo elevada função. Casada com Cássio, professor, era
uma mulher com excelente
formação universitária, prendada, brilhante. Vislumbrava
um invejável futuro pela frente. O casal tinha dois filhos
pequenos quando ela engravidou pela terceira vez. No oitavo mês da gestação, o médico
que a acompanhava teve uma
conversa com ela que iria dar
uma completa guinada na
vida de toda a família.
Ela diz: “O meu médico foi
de uma sensibilidade incrível, muito legal mesmo”. O
ginecologista lhe falou com
a maior serenidade: “Mãe,
você vai receber uma grande
dádiva do céu, um prêmio
de Deus. Sua filha vai exigir
de você muito amor, muita
renúncia e dedicação, mas
vai enriquecer sua vida e de
seu marido. Trará um valor
tão grande às suas vidas que
agora vocês sequer podem
imaginar”. E foi direto e franco ao assunto: “Temos sérios
indícios de que seu bebê vai
nascer com a Síndrome de
Down”. Márcia sentiu o sangue gelar nas veias e desatou
a chorar. Passou as quatro
semanas seguintes imaginando como seria a sua Cyntia,
como seriam seus olhinhos,
seus cabelos, as mãos e os
pezinhos.
Finalmente, Cyntia desembarcou da nave Esperança
com seus olhos amendoados,
seus negros e bastos cabelos, uma linda criança de ser
amada. Passado o período de
licença-maternidade, depois
de muito conversar com o
esposo, com plena concordância dele, Márcia tomou
uma decisão que iria mudar
tudo em sua vida: escreveu
uma carta a seu chefe pedindo exoneração da função que
ocupava, a fim de dedicar
todo o seu tempo aos filhos.
Como teria que dar muita
atenção a Cyntia, queria ter
tempo para cuidar dos outros dois filhos, para que eles
não apenas não se sentissem
desprezados, mas para que
amassem a irmãzinha “diferente” e ajudassem no seu
desenvolvimento.
Com a queda da renda familiar, tiveram de se mudar para
uma casa menor, dispensar
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duas domésticas e mudar
totalmente o seu padrão de
vida. Muitas pessoas, inclusive o seu chefe, chamaram-na abertamente de louca.
“Peça uma licença por dois
anos para você ter tempo para
pensar melhor e depois veja o
que fazer”, sugeriu o Diretor
do Conselho. A todos ela respondia com um complacente
sorriso: “Eu sou a única mãe
da Cyntia, do Felipe e do
Guilherme. Ninguém poderá
dedicar-se a eles como eu”.
Eu precisaria de muito espaço para contar tudo o que de
bom e maravilhoso aconteceu
na vida dessa família. Cássio
se desdobrou dando aulas
em cursinhos, montou uma
assessoria pela Internet para
candidatos a concursos e, em
dois anos, sua renda pessoal
era mais que o dobro da renda do casal quando do nascimento da filha caçula. Os dois
irmãos corresponderam ao
papel que deveriam desempenhar no drama da família
e não somente cuidavam da
irmãzinha com carinho, como
também nunca reclamaram
maior atenção dos pais.
O desenvolvimento da pequena Down foi o dobro da
média das crianças portadoras
dessa necessidade especial. Ela
frequentou escola, foi alfabetizada, dominou completamente a Internet, criando inclusive
seu próprio blog. Só não desenvolveu totalmente a fala,
comunicando-se, porém, com
suficiente clareza para cultivar
amizades, frequentar festinhas
nas casas dos colegas e cuidar de si mesma, incluindo
a escolha e a compra de suas
próprias roupas e calçados.
Márcia começou a interessar-se pelas mães de crianças
com Síndrome de Down. Fez
um verdadeiro doutorado
sobre a matéria, fundou um
clube de mães, que se ramificou por outras cidades. Até
no exterior foi fazer palestras,
sempre levando Cyntia ao
seu lado. Um dia antes da sua
entrevista, Márcia teve uma
surpresa que a levou às lágrimas. Cyntia chegou da rua
com uma linda sandália que
comprou para a mãe. Junto
com o embrulho, um bilhete
escrito pela filha dizia: “Um
prêmio para minha mãe. Você
merece”. Ela cobriu a filha de
beijos e disse apenas: “Filha,
você é o prêmio que Deus
me deu”.
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Lamarque*
Pastor da PIB de Mauá, SP

O

sociólogo polonês Zygmunt
Bauman é um
dos intelectuais
mais respeitados e produtivos da atualidade. Ele já
escreveu mais de 50 livros,
esmiuçando em alguns deles
os aspectos diversos da “modernidade líquida”, que é o
seu conceito fundamental.
É assim que ele se refere ao
momento da História em que
vivemos. Bauman acentua
que os tempos são “líquidos”
porque tudo muda rapidamente. Nada é feito para durar, para ser “sólido”. Dessa
visão resulta, entre outras
coisas, a obsessão pelo corpo
ideal, o culto às celebridades, o endividamento familiar e até a instabilidade dos
relacionamentos amorosos.
O casamento torna-se mais
“flexível”, é uma incerteza,
pois nos tempos líquidos,
nada é para durar.
O casamento líquido é um
relacionamento que vai somente “até o segundo aviso”. É uma relação a partir
do padrão dos bens de consumo: mantenho enquanto
ele me trouxer satisfação e
o substituo por outros que
me prometam ainda maior
felicidade. É o amor descartável, com um aspecto de
eliminação imediata e que
anda sempre em busca de
uma outra relação amorosa.
Parece-me que esta é uma
filosofia de vida atraente
para alguns pastores batis-

tas. É estarrecedor como
no solo batista o casamento
pastoral tem sido tratado
com enorme vulgaridade.
Pastores estão colocando os
seus casamentos em liquidação. Divorciam-se, tornam a
casar-se e se não sentirem-se
felizes, descartam a segunda
esposa e entram para um
novo relacionamento, sem
qualquer constrangimento.
E o agravante é que mesmo
vivendo esta liquidação conjugal, querem continuar no
ministério pastoral batista, dirigir uma igreja, ensinar a Palavra de Deus a um rebanho
pouco esclarecido, ocupar
cargos de liderança denominacional e ainda manterem-se filiados a Ordem dos
Pastores Batistas. Para estes
homens, o ministério pastoral
tornou-se o lugar mais seguro
para cometerem seus pecados, sem serem penalizados,
pois sempre encontram outros, que apadrinham as suas
barbáries.
O divórcio é uma experiência inconveniente ao
exercício do ministério pastoral. Não é impossível,
mas, inconveniente, pois o
casamento nas Escrituras é
monogâmico, por toda vida,
só podendo ser desfeito pela
morte ou pela infidelidade
conjugal. O divórcio não é
o ideal de Deus para a experiência humana, muito
menos para o casamento de
um pastor. Ele é uma contingência da condição pecadora
do homem (Mateus 19.18).
Por sua própria natureza, o
divórcio já é constrangedor,

reflexão

doloroso, penoso e pastores
divorciados precisam dar
um tempo para reconsiderar
suas fraquezas, a vocação
e o ministério. Devem em
humildade, sujeitar-se a uma
mentoria bíblica, conduzida
por homens tementes a Deus,
cheios da Graça Divina, que
não espezinhem sobre o pecado alheio.
Não sou fundamentalista
ou intransigente quanto ao
retorno de pastores divorciados para o ministério. Penso
que podemos analisar caso
a caso à Luz das Escrituras.
É exaustivo, polêmico, mas,
viável, quando ocorrer mentoriamento e acompanhamento. Nosso problema é
que quando o pastor enfrenta
o divórcio, ele se isola ou
é isolado. É uma espécie
de “lepra”, com toda a sua
complexidade. Ele caminha
narrando a sua versão da
queda, sem confrontação. Há
falta de humildade diante do
seu próprio pecado. E nestas

condições, sem confissão e
arrependimento, fica cada
vez mais distante o processo
de restauração bíblica. A
estrutura corporativa, por
outro lado, não tem uma
prática eficaz no pastoreio de
pastores. Talvez seja também
uma oportunidade de nós
repensarmos nosso comportamento institucional diante
do pastor caído.
Mas, o comportamento pastoral diante da vulgarização
do casamento merece nossa
total reprovação. É asqueroso
demais o quadro desenhado
em nosso território batista.
Tenho a sensação que muitos
já perderam a vergonha. A
consciência sadia, conduzida
pelo Espírito Santo, foi desprezada já há muito tempo.
Nossos profetas se desviaram
da Palavra de Deus, para viverem segundo os desejos do
seu coração e o curso deste
mundo. Eles acreditam que o
ministério pastoral ainda é o
melhor lugar do mundo para

cometerem seus pecados e
permanecerem impunes.
Esse impulso que muitos
pastores têm de transgredir,
de substituir, de acelerar,
de divorciar, de adulterar,
de manter relacionamentos
amorosos enquanto ele trouxer satisfação e substituí-lo
por outros que prometam
ainda maior felicidade, precisa ser denunciado à Luz
das Escrituras Sagradas. Se
não batalharmos contra este
pecado, nós estamos coniventes com esta transgressão. Concluo parafraseando
Albert Camus: “Compreendi
que não bastava denunciar
o pecado. Era preciso dar a
vida para combatê-lo”.
* Pastor Lamarque. 3º. Vice
Presidente da OPBB-SP. Casado com a MM Raquel Rosa
Lamarque há 22 anos. Pai de
André Victor (16 anos) e Alex
Rene (10 anos). Bacharel
em Teologia, Psicanálise e
História.

Comunicado
A Convenção Batista Baiana de acordo com o edital nº 01/2013,
de 24 de Março de 2013, está em processo de escolha de seu Secretario Geral. Indicações (ou Auto indicações) deverão ser enviadas exclusivamente para o e-mail:com_indicacao@batista.com.br
ou por carta ao escritório da CBBA. Maiores informações
www.batistabaiana.org.br
Comissão de Indicação
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Dia de começar a interceder pela família
Redação da JMN

A

partir de hoje estaremos envolvidos
na campanha de
oração em favor da
família que se inicia, não por
acaso, no dia das mães. Todos
sabemos da importância de
clamar pelos nossos e pela
família brasileira. Visando reforçar a relevância desta campanha e também homenagear
as mães que estão sempre
clamando por seus filhos, publicamos estes relatos de mãe
e filha sobre tempos difíceis
vividos e vencidos com persistência, diante do Pai.
Esta campanha não é apenas
para mães, mas para todos os
integrantes da família cristã
brasileira que desejam ver suas
famílias salvas e fortalecidas na
presença de nosso Deus, aptas
a vencer as ciladas do inimigo
de nossas almas.

Relato da filha
Fui nascida e criada na Igreja Batista. Minha mãe desde
pequena ensinou-me a andar
no caminho correto, Jesus.
Como toda criança que crescia na igreja, participei da
EBF, EBD e dos cultos de
adoração. Com a chegada
da adolescência, participei
das Mensageiras do Rei e do
coral dos adolescentes. Eu
realmente tinha uma vida de
compromisso com a igreja e
com Deus. Quando completei meus 13 anos de idade, me
batizei. Foi o início de uma
nova vida. Sonhava com coisas lindas e não fazia ideia das
coisas que estavam por vir.
Com o passar do tempo,
minha vida foi tomando rumos
diferentes. Troquei de escola e
troquei de amizades. Passei a
me dedicar mais aos estudos.
Nesta fase eu já tinha meus 16
anos de idade, mais ou menos.
Os estudos tomavam muito o
meu tempo, eram cansativos
e no tempo restante eu procurava estar sempre com meus
“amigos”. Foi quando deixei
de frequentar a EBD, devido
ao cansaço do corpo. Não
tinha “pique” para acordar
aos domingos pela manhã, depois de estudar a semana toda
e tentar me divertir com os
amigos. As prioridades foram
sendo trocadas...
Minha mãe notou minha
apatia em relação à igreja. O
que antes ela não precisava
fazer como me chamar para ir
à igreja, começou a fazer. Era
como se soubesse ou temesse
o que estava por vir. O desânimo misturado ao cansaço me
fez abandonar o coral e, não
muito depois disso, eu já não
frequentava mais os cultos do-

Mães intercedem por seus filhos

minicais. Quando completei
meus 17 anos, eu me desviei
dos caminhos do Senhor.
No início desta “nova vida”,
tudo era atrativo. Momentos
vazios e vagos preenchiam
meus dias solitários. Por várias
vezes, eu me pegava a observar meus amigos, o círculo
onde eu estava, o ambiente à
minha volta, e me perguntava:
“Meu Deus, o que estou fazendo aqui? Este mundo não
foi feito para mim”.
Mesmo distante dos seus
caminhos, eu sentia o quanto
era especial para Deus, e hoje
eu enxergo o seu cuidado. Eu
consegui concluir a faculdade e conquistei um serviço
público. A minha vida seguiu
este caminho tortuoso por 13
anos, aproximadamente. Durante todo esse tempo, a graça
e a misericórdia de Deus,
somadas às orações da minha
mãe, me mantiveram de pé.
Foram anos e anos, longe
do Senhor,mas algo dentro
de mim gritava por socorro.
Eu sentia um vazio que nada
preenchia. Tudo à minha volta já não fazia tanto sentido, e
o que antes eu achava graça,
já não era suficiente para me
alegrar ou satisfazer meus cur-

tos momentos de “felicidade”.
Depois de muito tempo, em
minha casa, eu senti que o
Espírito Santo de Deus falou
ao meu coração. Uma vontade que há muito eu já não
sentia, invadiu meu peito.
Algo maior que uma vontade, era uma necessidade. Eu,
conversando comigo mesma,
cheguei à conclusão de que
precisava ir à igreja. Numa
noite de domingo, minha mãe
se arrumava para ir ao culto,
quando eu cheguei e disse:
“Vou à igreja com você”!
Minha mãe feliz sorriu e eu
pude ver a gratidão a Deus
em seus olhos. Vesti-me, e
fui com ela ao culto na igreja
onde havia sido criada e da
qual há tanto tempo estava
distante. Quando cheguei à
igreja, muitas coisas estavam
diferentes, mas o principal
não havia mudado. A presença de Deus era notória
e quase palpável naquele
lugar. Naquela noite, tomei
a decisão mais importante da
minha vida.
Em poucas palavras, mas,
de coração aberto, eu orei:
“Deus, não permita que eu
me afaste dos teus caminhos
novamente”.

A partir desta oração, meus
pés retomaram o caminho do
qual jamais deveriam ter se
desviado. Voltei para a casa
do Pai. Dedico minha vida por
completo a ele. Já não vivo mais
eu, mas Cristo vive em mim.
Sou grata à minha mãe, que jamais desistiu de mim. Estava ali,
comigo, intercedendo a todo o
momento. Sou grata às pessoas
que me receberam de braços
abertos na minha igreja. Quero
agradecer a este grupo, antes
nascido no coração de Deus,
para interceder por nós “filhos”.
Relato de uma mãe
Há um tempo, eu vivi uma
fase muito difícil com minha
filha. Deus me concedeu a
oportunidade de criá-la em
seu caminho, onde ela sempre teve contato com as coisas
dele, porém, com o tempo
as coisas mudaram. Com a
chegada de sua adolescência,
infelizmente ela se afastou da
igreja. Essa luta durou aproximadamente 13 anos.
Eu sempre a chamava para
ir à igreja comigo, mas, ela
sempre relutante não aceitava. Minha arma principal
era a oração. Tudo o que eu
podia fazer era orar por minha

filha, pedindo a Deus sabedoria para lidar com a situação,
jamais vivida antes por mim.
Foram momentos aflitos. Que
mãe conhecedora da verdade
se sentiria bem ao ver sua
filha distante do caminho do
Senhor?
Pela misericórdia de Deus e
por sua graça, Daniele nunca
se envolveu com coisas “erradas”, mas, mesmo assim,
era doloroso. Receber como
resposta um “não”, para cada
vez que eu a chamava para
estar junto comigo na igreja,
me entristecia, porém, por
meio das orações eu encontrava forças para prosseguir. A
esperança era algo que nascia
a cada dia no meu coração. E
eu decidi apenas orar.
Sou muito grata a Deus,
por ter levantado irmãs para
estar orando em prol da vida
espiritual da minha filha. O
Ministério Débora foi usado
grandemente para abençoar-me por meio de suas orações. Todas as sextas–feiras
nós nos reuníamos para orar
por nossos filhos, e eu tenho
certeza de que foi por meio
da fé dessas mães, mulheres,
servas de Deus, juntamente
com a força que o Senhor me
concedeu durante todo esse
período. que eu alcancei minha bênção.
Lembro-me com clareza do
domingo em que minha filha
se arrumou e eu perguntei:
”Vai sair”? E ela me respondeu: “Vou à igreja”..
Meu coração se encheu de
alegria. Desde então, ela não
mais se afastou do caminho
do Senhor. Deus tem derramado grandes bênçãos na
vida da minha filha. Daniele
está completamente envolvida na obra do Senhor e é visível a felicidade que ela sente
ao fazer a vontade do Pai.
Amados, hoje eu vivo a minha vitória alcançada pela oração. Mãe, nunca desista de
seus filhos. A oração é uma
alavanca poderosa. Deus é fiel.

8

o jornal batista – domingo, 12/05/13

notícias do brasil batista

notícias do brasil batista

o jornal batista – domingo, 12/05/13

9

10

o jornal batista – domingo, 12/05/13

notícias do brasil batista

o jornal batista – domingo, 12/05/13

missões mundiais

Um olhar de mãe em missão
Eliana Moura
Redação de Missões
Mundiais

S

er mãe é um privilégio. Ouvimos isso o
tempo todo, em várias
ocasiões. Uma delas
é quando alguém dá a feliz
notícia: “Vou ter um filho!”.
Quem está por perto fica
feliz, a família comemora, o
pai dá um grande abraço na
nova mamãe e ali começa
uma história alegre de uma
nova vida que chega ao mundo. Verdade? Nem sempre.
Em todo mundo, as histórias sobre “ser mãe” mudam
de conteúdo, de intensidade
e, talvez, nem todas tenham
o seu “final feliz”. Missões
Mundiais encontra realidades
que nos motivam a viver um
caminho de boas consequências com gente que, tantas
vezes, não tem a oportunidade de “ser família”. São
pessoas como as meninas
do projeto Jeevan Sach, que
veem suas mães venderem
a própria dignidade e a dignidade de suas filhas para
sobreviver. É gente como as
crianças do Oriente Médio,
atendidas pelo Oásis de Esperança, que, por meio do
amor de nossos missionários,
entendem melhor o sentido
da vida e da família.

São professoras-mães,
como as missionárias que
trabalham com PEPE (programa socioeducativo), que
não apenas ensinam as letras
ou os números, mas ensinam
vida e acolhem. Pessoas que
têm vocação para cuidar,
amar e ensinar.
Em cada sorriso de cada
criança atendida pelos programas de Missões Mun-

diais, existe um pouco de
você. Existe um pouco de
cada cristão que, crendo,
ora, intercede e oferta para
que pequenos ao redor do
mundo sejam amados e
conheçam a verdadeira
paz. O seu envolvimento
com a obra missionária
torna possível a escrita de
outra história das nossas
crianças.

Ser mãe é gerar um filho,
mas existem outras formas
de uma mulher ver crescer
a vida de alguém. Quando,
lado a lado, você acompanha o nascer para a nova
vida em Cristo, pode-se ser
mãe. Quando, em amor, se
alegra com as vitórias do
povo de Deus, você também é mãe. Quando vê seu
filho na fé ir mais longe do
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que um dia você já foi, isso
é ser mãe. Ser mãe é conquistar junto a vitória de
uma vida de paz, em Cristo.
Dedicar-se a levar a salvação de Cristo a crianças,
adolescentes, jovens, adultos e avós, vendo-os entenderem a vida por uma perspectiva de amor, o amor de
Deus, é entender o sentido
da vida, de fé em fé, de forma cada vez mais intensa.
Missões Mundiais sonha
que mais mães por todo o
Brasil possam se comprometer com a missão, levando Cristo a todos os povos,
enxergando as necessidades daqueles que estão próximos e tornando melhor
a vida de quem , m uita s
vezes, não tem uma família
como abrigo e apoio.
Que a oração, o desprendimento, o zelo, o ensino,
o amor e os sonhos de um
futuro melhor façam parte
da vida de todas as mães
neste Dia das Mães. Que
o olhar de atenção e de
sensibilidade que demonstra sem palavras o coração
daquela que é mãe seja o
olhar de nossas irmãs em
Cristo; seja o olhar de Missões Mundiais pelo mundo;
seja o olhar de cada cristão
nesta Terra. Feliz Dia das
Mães!

Liberdade para viver o Evangelho?
Willy Rangel
Redação de Missões
Mundiais

É

difícil encontrar alguém que não seja
a favor da liberdade,
porém o que mais
aprisiona as pessoas não são
as cadeias físicas, mas as
espirituais e psicológicas.
Assim afirma Ronaldo Lourenço, missionário da JMM
no Senegal.
“Cada pessoa cresce dentro
de um contexto diferente,
levando em consideração sua
cultura e forma de expressão.
Sabemos que, como missionários, somos coadjuvantes
no processo de obedecer a
ordem de ir e fazer discípulos
de todas as nações, mas também enfrentamos dificuldades dentro da nossa própria
cultura”, diz o missionário.
Para exemplificar o que diz,
o Pr. Ronaldo compartilha a
história do jovem senegalês
Fakouma, um ex-muçulmano
que agora vive o Evangelho
de Cristo.
Recentemente, Fakouma
procurou o Pr. Ronaldo para
compartilhar com uma situação pela qual o jovem
tinha passado. Um amigo de
Fakouma, com quem este

dividia um quarto, pediu que
ele se mudasse de lugar.
“Só que o motivo é que o
amigo tinha recebido a visita
de um chefe religioso que
disse que o insucesso dele
na escola é devido à presença de Fakouma, por este ter
sido muçulmano e hoje ser
cristão”, conta o missionário.
“A perseguição é ferrenha
na vida de Fakouma, que
por amor a Cristo tem vencido todas essas barreiras,
pois escolheu não se colocar
debaixo do jugo da servidão,
pois Fakouma sabe que somos mais que vencedores em
Cristo Jesus”, acrescenta o Pr.
Ronaldo.
Esta é a realidade de vida
do jovem Fakouma e de todos aqueles que conheceram
a liberdade em Jesus. Eles
foram libertos por Cristo,
mas ainda vivem dentro de
um contexto religioso que
aprisiona.
Apesar disso, oito irmãos
senegaleses, dos quais cinco
são da mesma família, resolveram cumprir a ordem dada
por Jesus e serão batizadas
neste mês de maio.
“Ore por esses batismos e
pelo avanço do Evangelho
no Senegal”, conclui o Pr.
Ronaldo.
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Batistas Belforroxenses
celebram com gratidão

51ª Assembleia Belforroxense

Othon Ávila Amaral
Membro do Conselho
Editorial de OJB

N

notícias do brasil batista

o templo da PIB de
Heliópolis (pastor
Davidson Freitas)
foi realizada de 10
a 13 de março a 51ª assembleia da Associação Batista
Belforroxense. O tema foi
“Valorizando as Novas Gerações” e o texto bíblico Provérbios 22.6.” O hino adotado
foi o 544 do “Cantor Cristão”,
intitulado “Avante, Mocidade”. Presidida pelo diácono
Libânio Barbosa de Oliveira,
a mesa diretora ficou assim
constituída: pastor Damião
Martins dos Santos, pastor
Ricardo Reis de Oliveira e
pastor. André Pereira Senna,
respectivamente 1º, 2º e 3º
Vice-presidentes; irmã Célia
Barbosa Marques dos Santos,
pastor Hudson Paúra e a irmã
Glays Mangefeste Decoté,
respectivamente 1ª, 2ª e 3ª
Secretários.
O Coordenador Geral, pastor Ronaldo Assis de Oliveira, declarou instalada a
assembleia e convidou a congregação para cantar o Hino
Nacional Brasileiro e o hino
“Oração pela Pátria”, 439 do
CC. Orou intercedendo pelo
município de Belford Roxo e
pela pátria brasileira o pastor
Wagner Salgado. A Presidente de Honra da Assembleia,
Rebeca dos Santos Ivantes,
foi convidada para compor a
mesa. O pastor Davidson de
Freitas, em nome da igreja
hospedeira, deu as boas vindas aos mensageiros.
A Comissão de Indicações,
cujo relator foi o pastor Alexandre Lima de Andrade,
apresentou seu relatório,
aprovado pelo plenário. A
Comissão de Local e Tempo
teve como relator o pastor
Isaías Marques. A Comissão
de Arrolamento de Novas
Igrejas teve como relator o
pastor Walter Ivantes. A Comissão de Aprovação de Atas
teve como relator o pastor
Abel dos Santos Teodoro; a
Comissão de Assuntos Eventuais teve como relator o Pr.
Claudionor de Oliveira Reis.

Diretoria

A Comissão de Relações
Públicas teve como relator o
pastor Jesaías Emídio Souza.
A Comissão de Indicações
através do relator apresentou
parecer sobre Relatório do
Conselho Deliberativo, sobre
o relatório do Coordenador
Geral e sobre os relatórios das
organizações, sendo todos
aprovados, sugerindo que
nos próximos relatórios sejam
apresentados alvos e projetos.
Foram Mensageiros de
Honra da 51ª assembleia os
seguintes visitantes: o médico
Mário Vaz, diácono da PIB
de Nova Iguaçu, os pastores
Natan dos Santos Fernandes
e João Emílio Cutis Pereira,
da PIB de Irajá, Rio. Um dos
vice-presidentes da assembleia, pastor André Pereira
Senna, apresentou o orador oficial, ex-pastor da PIB
de Heliopólis e atual pastor
da PIB de Irajá, pastor João
Emílio, cuja mensagem se
baseou em 2Reis 2.1-14.
A segunda sessão foi presidida pelo 1º Vice-presidente,
pastor Damião Martins dos
Santos. O relator da Comissão de Novas Igrejas, pastor
Walter Ivantes, apresentou
duas igrejas já aceitas pelo
Conselho Administrativo,
dependentes de homologação da assembleia: PIB
Herança do Senhor, organizada em 19/5/2012, e IB Jardim Silvana, organizada em
2/12/1961. O plenário votou
a favoravelmente. O diácono
Geraldino Carvalho Malaquias, relator do Conselho
Fiscal, apresentou parecer
favorável sobre o relatório
financeiro da Belforroxense,
sendo o mesmo aprovado.
O pastor João Soares da
Fonseca, da PIB Rio , orador
da noite, foi apresentado e
por ele orou o pastor Geovani
Colares da Silva. O pregador
destacou a importância dos
três verbos: instruir, interceder
e inspirar. Instruir é ensinar
transferindo conhecimento;
interceder é orar em favor da
nova geração; inspirar é servir
de exemplo para motivá-la.
Concluiu afirmando que acima de discursos nós impactamos as novas gerações com os

Pastor Jonas Farizel

nossos exemplos. A sessão foi
encerrada com oração pelo
pastor Anderson da Cunha
Marques, da PIB de Edson
Passos.
Inspirou a congregação o
Conjunto Renovação, da IB
em Monte Horebe. Cantou
o Grupo Ekklectus, da igreja
hospedeira. Foram considerados mensageiros de honra
o pastor Anderson da Cunha
Marques, o pastor Sérgio
Antônio da Silva Muniz, da
PIB de Nova Belem, Japeri,
o pregador da sessão, pastor
João Soares da Fonseca e
o irmão Jorge da Cruz de
Carvalho, também da PIB do
Rio. Representou a Junta de
Missões Nacionais o pastor
Exequias Cerqueira Santos.
Sob a presidência do pastor
Ricardo Reis de Oliveira processou-se a terceira sessão.
Destaque para os missionários voluntários da Belforroxense. As Mensageiras do
Rei, da Belforroxense, talvez
com mais de cem meninas,
inspiraram profundamente a
congregação. O ponto alto
da sessão foi a presença do
Grupo da Cristolândia, da
Capital, Rio de Janeiro, com
o coro e o pregador, pastor
Diego Gabriel de Assis Machado. O jovem Maciel Ferreira da Silva, natural do Estado de Pernambuco, levou a
congregação ao delírio quando recitou, de ponta a ponta,
com grande expressividade o
capítulo 8 de Romanos.
A mensagem do pastor
Diego tocou o coração dos
presentes. Seu convite levou

muitos mensageiros a levantarem a mão e a preencherem
formulários de comprometimento com o Programa de
Adoção Missionária - PAM. O
coro da Cristolândia cantou o
hino “Nada além do sangue”.
Foram considerados Mensageiros de Honra o jornalista
Othon Ávila Amaral e os
pastores Genival Jorge dos
Santos, Executivo da Associação Batista Iguaçuana,
Marcos Antônio Nascimento,
assessor jurídico da Iguaçuana, da Convenção Batista
Fluminense e da Convenção
Batista Brasileira, Diego Gabriel de Assis Machado e
Jonatas Farizel, Executivo da
Ordem dos Pastores Batistas
Fluminenses.
A sessão de encerramento
foi o ápice de três grandes reuniões que a precederam. No
espírito de grande unidade
denominacional o Coordenador da Belforroxense concitou
os mensageiros presentes a
participaram da Convenção
Batista Brasileira em João Pessoa, em janeiro de 2014, para
comemorar o Centenário dos
Batistas Paraibanos, na comitiva da Associação.
O 3º Vice-Presidente, à
semelhança do que já acontecera nas reuniões anteriores,
dirigiu a última sessão. O
pastor Guilherme Lima Pena
apresentou pelo data-show
os nomes dos irmãos e irmãs
que no período associacional
partiram para a eternidade,
orando por seus familiares e
agradecendo suas vidas de
testemunho e de trabalho.

O relator da Comissão de
Tempo e Local, pastor Isaías
da Silva Marques, apresentou o parecer da Comissão,
indicando a IB de Rancho
Novo e a data de 26 a 29 de
março de 2014. A relatora da
Comissão de Atas, Nádia Maria Melo da Silva apresenta
parecer favorável aprovação
de ata que foi aceita.
A conclusão da 51ª assembleia foi com a Juventude
Batista Belforroxense, presidida pela jovem Jessica B. de
Souza, encerrando as quatro
noites de celebração. O orador da noite foi o pastor Josué
Valandro Júnior. Baseada em
Lucas 1.17(“E irá adiante dele
no espírito e virtude de Elias,
para converter os corações
dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos,
com o fim de preparar ao
Senhor um povo bem disposto”), a mensagem abençoou a
todas as faixas etárias.
A parte inspirativa esteve a
cargo do Ministério Vida Ativa, da IB Central de Belford
Roxo, o cantor Robson Duarte, da IB de Rancho Novo
e o coro da Belforroxense. O
Coordenador Geral da Associação apresentou os números finais da 51ª assembleia:
285 mensageiros e 65 igrejas
e a encerrou com a bênção
apostólica. Mencionamos os
três secretários que durante
quatro sessões redigiram as
atas: Célia Barbosa Marques
dos Santos, 1ª Secretária;
pastor Hudson Paúra, 2º Secretário e Glays Mangefeste
Decoté, 3ª. Secretária.
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Maria Amélia Cavalcanti de Albuquerque

Primeira médica pernambucana e primeira médica Batista do Brasil
(1854-1934)
Francisco Bonato Pereira,
Sócio efetivo do Instituto
Arqueológico, Histórico e
Geográfico Pernambucano
(IAHGP)
Membro da Comissão de
História e Estatística da CBPE

A

Doutora Maria Amélia Cavalcanti de
Albuquerque, a primeira médica pernambucana e a pioneira em
toco-ginecologia no Estado,
exercendo a especialidade
a partir de 10 de março de
1892, no Recife, foi a primeira
médica batista brasileira. Nasceu a 8 de agosto de 1854,
na Casa Grande do Engenho
Dromedário, no município de
Sirinhaém (PE), filha de João
Florentino Cavalcanti de Albuquerque e Erundina de Siqueira Cavalcanti de Albuquerque.
Recebeu o Grau de Doutora
em Medicina na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, a
16 de janeiro de 1892, após
defender a tese “Do eritema
nodoso palustre”, tese elaborada sob a orientação do médico
carioca Dr. Carlos Moncorvo,
Diretor do Serviço de Pediatria
na Policlínica Geral do Rio de
Janeiro.
A Doutora Amélia Cavalcanti instalou o consultório na
Rua 1ª Março, mudando-se
depois para Rua Formosa (atual Conde da Boa Vista), nº 34,
vizinho do templo da PIB do
Recife, onde se converteu ao
cristianismo batista, ouvindo a
pregação do missionário Salomão Ginsburg, que a batizou
em 10 de Março de 1908.
Othon Ávila do Amaral escreveu na Coluna ‘Laudas
da nossa História’ (OJB, de
29/07/2002, p. 14) artigo “A
primeira médica batista brasileira”, onde, depois de se
referir à Dra. Estephania Soares
de Souza (1894-1984), membro da PIB do Rio de Janeiro,
graduada em 1924, informa
haver encontrado o registro
de que a médica Amélia Cavalcanti, ovelha de William
Carey Taylor na PIB Recife
(1918), na época da ‘influenza
espanhola’ já exercia a a medicina. Amaral conclui dizendo
que a Dra. Amélia Cavalcanti
foi a primeira médica batista,
enquanto a Dra. Estephania
Souza foi a segunda. Todavia
deixou lacunas para as quais
não havia obtido elementos
para preencher, o que fazemos
em parte.
A doutora Amélia Cavalcanti, era a nossa terceira Amélia,
batista, a médica. A primeira
Amélia Carolina, primeira esposa de Ginsburg, enfermeira,
falecida na Bahia (1892) e a
segunda, Amélia Charlotte,

educadora, segunda esposa de
Entzminger.
UMA MULHER ADIANTE
DO SEU TEMPO. Algumas
pessoas parecem nascer adiante do seu tempo, como se
tivessem vindo do futuro e,
para alcançar este antes dos
seus contemporâneos enfrentam lutas e obstáculos. Amélia
foi um destes seres luminosos,
de aparência frágil, mas de
espírito indomável.
No século XIX a maioria das
profissões, entre estas a medicina, eram interditas às mulheres. Somente em meados do
século XX foi que as mulheres
puderam enfrentar e vencer
os princípios e costumes da
época para estudar medicina.
Era uma época em que até ir a
um médico para uma consulta
necessária se constituía um
desafio, pois a moralidade reinante não admitia ser o corpo
da mulher, solteira ou casada,
tocado ou vislumbrado por
estranho.
Óbitos foram inclusive registrados por causa de recusa
da própria paciente, ou de
familiares, em permitir exame
médico. Na época predominavam na época as parteiras e as
“curiosas”. Somente em 1879
o Imperador D. Pedro II, um
homem adiante do seu tempo,
abriu as escolas médicas brasileiras para as mulheres.
Amélia Cavalcanti de Albuquerque foi a mulher, adiantada ao seu tempo, a respeito de

quem se expressou Tobias Barreto, seu professor: “É um dos
belos momentos, talvez, da
vida da menina de Sirinhaém
feita, mais tarde, mulher extraordinária, foram, exatamente,
os da sua conversão religiosa.
Episódio enternecedor, comovente até, quem poderá penetrar bastante nos mistérios de
uma alma tão grande, movida
pelo sopro poderoso de uma
fé que chega, impetuosa e
transfiguradora”. Acrescentando “Esta moça estudiosa
de quem tive, por algum tempo, a honra de ser mestre e
mestre que muitas vezes teve
de possuir-se de uns certos
receios diante do talento de
sua discípula, é uma dessas
mulheres que nasceram para
o estudo, que nasceram para
o livro, dotada de uma curiosidade científica que não é
comum nos próprios homens,
naqueles mesmos que se têm
na conta de muito devotados
à ciência”. (Menezes, Tobias
Barreto de. Projeto de Concessão de Bolsa de Estudos.
Assembleia Provincial, em 22
de março de 1879).
AS DÚVIDAS, A CONVERSÃO E ATIVIDADE CRISTÃ.
Amélia Cavalcanti nasceu e foi
criada na atmosfera religiosa
católica “um catolicismo frouxo, balofo, de bentinhos, de
ladainhas repetidas de forma
maquinal, o catolicismo que
se podia viver nos engenhos
(...), de uma missa por ano – a

‘missa do galo’ - o padre aparecendo só nas grandes festas,
mais para comer e beber do
que para orientar e corrigir
o rebanho. Amélia, embora
nascida em atmosfera católica,
ao longos anos não quis saber
nem de devoções, nem de
rezas. Nesta indiferença, me
inclino a pensar tenha a figura
de Tobias influído ponderavelmente. A ascendência do
mestre sergipano sobre aquela
moçoila era a ascendência de
um professor de alemão enfeitiçado pela esplêndida ‘cabeça’ da aluna, a ascendência
de um deputado provinciano,
de bom falar, munido de algum prestígio para conseguir
subvenções. Era, também, um
pouco, naturalmente, fruto
da gratidão” (Marques, 1983,
p. 70).
“Parecia sua vida oca e vazia
e sem qualquer sentido. Um
convívio íntimo com Deus
era reclamado por sua alma
imensamente grande. Inteligente, muito, não seria possível
manter-se naquela artificiosa,
postiça, posição de agnóstica
ou de ateia. A Graça tocou-a
com esplêndida generosidade
e alguém a ajudou neste encontro com o Deus que lhe faltava:
o Pastor Missionário Salomão
Ginsburg, homem dotado de
uma admirável capacidade de
se comunicar e convencer, a
quem encontrou naquele momento crítico da vida.(...) O que
lhe faltava era um instrumento

de conversão porque a profunda, a sincera, a enorme vontade
de se tornar cristã – uma cristã
decidida e animosa – já existia
e era irreprimível” (Marques,
1983, p. 71)
Amélia Cavalcanti foi batizada no templo da PIB Recife, a 10 de Março de 1908,
pelo Pastor Salomão Ginsburg, “mostrando-se então,
irmã disciplinada e humilde,
assídua às reuniões e aos cultos, extremamente caridosa.
Aberta, franca, admirável, foi
a sua adesão ao cristianismo.
Irrepreensível sua conduta na
comunidade religiosa a que
se vinculou” (Marques, 1983,
p. 71).
A sua conversão e atividade
social e evangelizadora foi
registrada por Mesquita: Os
resultados do trabalho este
ano (1918) foram animadores.
Algumas conversões houve
que muito contribuíram para
o progresso e a popularidade
do Evangelho em Pernambuco. A Dra. Amélia Cavalcante, convertida ha alguns anos
atrás, mas devido às muitas
perseguições se tinha mantido
um tanto reservada, entra em
franca atividade no trabalho da
Primeira Igreja. Em todos esses
anos, esta irmã tem prestado
valioso concurso ao trabalho,
por sua missão de médica,
sendo um meio nas mãos de
Deus para levar o conhecimento do Evangelho a muitos
corações (Mesquita Antonio
Neves, História dos Batistas em
Pernambuco, 1929, p. 144).
A ASCENDÊNCIA. Maria
Amélia Cavalcanti de Albuquerque descendia dos primeiros povoadores da Capitania
de Pernambuco, da família
Cavalcanti de Albuquerque,
formada pelo casamento do
florentino Filipe Cavalcanti
com Catarina de Albuquerque
(filha de Jeronimo de Albuquerque com a nativa Maria
do Espirito Santo Arcoverde).
Era descendente de naturais
do norte de Portugal, de naturais de Florença e de nativos
(indígenas), como a grande
maioria de nós brasileiros (Regina Cascão).
Amelia Cavalcanti de Albuquerque faleceu cega, a 27 de
outubro de 1934, na sua residência na, ainda, Rua Formosa,
cercada dos familiares, dos
amigos, em especial daquelas
senhoras da Igreja Batista do
Recife, que haviam haurido sua
luz, quando os olhos já deixavam de ver. O Culto de Ação
de Graças foi celebrado pelo
pastor Jose Vidal de Freitas,
sendo o seu corpo sepultado
no Cemitério de Santo Amaro,
onde o seu primo-marido era
administrador.
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ecentemente, um
amigo meu, pastor,
pediu perdão à sua
ex-igreja por três
pecados cometidos: ingratidão, infidelidade e divisão
da igreja. Foi um encontro
de grande quebrantamento,
uma comoção que tomou
todo o auditório e prosperou para o perdão mútuo.
Com esta atitude, o pastor
saiu curado e a igreja de
igual modo. É preciso ter
coragem para tomar uma
atitude assim. Mais do que
coragem, é a obediência
ao Senhor que determina
a necessidade do perdão.
Devemos perdoar uns aos

outros como Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou.
Este é um caso entre vários. Há muitos obreiros
e igrejas feridos pelas incompreensões, amarguras,
ressentimentos, disputas,
acusações maldosas, maledicência, grosseria, impaciência e outros procedimentos
muito ruins. Feridas ainda
abertas que doem muito. Líderes, igrejas e famílias que
precisam de tratamento. Há
muitas pendências por aí.
Somos irmãos para vivermos
em amor e não em inimizades e relacionamentos conflituosos, que trazem muito
desconforto. Sabemos de

ponto de vista

obreiros que morrem cedo
porque somatizaram problemas com irmãos da igreja.
Outros estão com enfermidades não de origem orgânica,
funcional, mas de origem
emocional decorrente de
aborrecimentos, decepções
e maus tratos.
Vez por outra sabemos de
histórias de humilhações
pelas quais passam pastores
e suas famílias. Há irmãos
( e também pastores) muito
difíceis, complicadíssimos.
Deus não nos chamou para
sermos complicadores, mas
facilitadores. Não para sermos legalistas, mas cheios de
graça. A igreja não deve ser

ambiente de adoecimento,
mas de saúde.
Ela é um hospital onde as
pessoas são tratadas com
amor e ternura; compreensão
e aceitação; graça e perdão;
sinceridade e mansidão; descanso e contentamento. A
igreja é a comunidade do
perdão e da festa. Comunidade da harmonia e sinergia.
A igreja deve estar unida em
torno de Cristo, o Senhor.
Esta é a oração de Jesus (Jo
17.20-24).
Como pastores, famílias
e igrejas devemos buscar o
entendimento e, em alguns
casos, o tratamento. Não
permitamos que os desen-

tendimentos passem de um
dia para o outro. Resolvamos
as questões o mais rápido
possível. Na verdade, todos
ganham. Os nossos relacionamentos devem fluir como
um rio no leito do amor fraternal, que suporta o outro
com profunda alegria.
Sejamos facilitadores da
comunhão, do perdão, do diálogo e dos relacionamentos
maduros. Falemos sempre a
verdade em amor. Jesus tem
o balsamo para as nossas feridas. Ele convida os cansados
e oprimidos para os aliviar
(Mt 11.28-30). Ele deseja
transformar o nosso pranto
em júbilo
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Walmir Vieira
Diretor do Colégio Shepard
– Rio
clicwv@hotmail.com

A

pesar da apresentação de um cenário desfavorável ao
crescimento e até à
existência de muitos colégios
particulares no Brasil e, no
nosso caso, de escolas batistas, feita nos dois artigos “Por
que mais colégios batistas
podem fechar nos próximos
anos?”, publicados neste jornal nas semanas anteriores,
sempre haverá a necessidade
de escolas privadas e de colégios confessionais no país.
Em toda situação nitidamente adversa, há caminhos
de superação. As mais difíceis crises na vida também
apontam ótimas oportunidades, nem sempre visíveis
ao olhar comum e despreparado.
Ainda há lugar para colégios privados no Brasil,
principalmente confessionais
e, especialmente, batistas.
Primeiro, porque há sinais
de que eles ainda são necessários.
1. Sinais da necessidade
dos colégios batistas
a) Ascensão social.
No Brasil, aumenta a cada
ano o número de pessoas que
melhoram de vida, intelectual, social e economicamente.
É menor o número dos que
vivem na miséria (extremo da
pobreza), bem como dos que
vivem na pobreza. Há uma
classe “C” e uma classe “B”
em emergência que procurarão melhores escolas para
seus filhos.

de 20 anos, mantendo-se os
atuais índices de crescimento, os evangélicos, de todos
os ramos denominacionais e
doutrinários, sejam mais de
50% da população brasileira.
Ainda que a escola pública
da educação básica melhore,
os pais estarão inclinados a
buscar escolas cristãs evangélicas para seus filhos.
d) Aumento da exigência
de qualidade.
Pais e/ou responsáveis pelas crianças deste tempo (ou
seus advogados), mais conscientes e informados, estão cada vez mais exigentes
quanto à qualidade da prestação dos serviços fornecidos
pela escola. Cobram, questionam e se envolvem mais com
ela. Escolas que melhoram a
qualidade de seus serviços,
de seu patrimônio e, principalmente, de seus resultados,
terão a preferência.
e) Incremento da formação
intelectual dos pais.
Pais não evangélicos, convictos da importância de
uma boa educação, essencial para a vida de seus filhos (vida em seus vários
aspectos),e pais mais desejosos que seus filhos tenham
uma formação íntegra, integral e integrada, buscarão
escolas que não somente
ensinem conteúdos, ou seja,
privilegiem o desenvolvimento intelectual. Buscarão
escolas que tenham agregado à sua proposta pedagógica a formação dos valores
e do caráter, o preparo para
a boa convivência nos relacionamentos, a educação
saudável das emoções, da
espiritualidade e do corpo,
bem como a conscientização
ecológica e a visão de um
mundo com desenvolvimento sustentável.

b) Maior investimento na
educação dos filhos.
Famílias com menor número de filhos terão condições
f) Dificuldade das famílias
de investir mais e melhor na
sua formação. Tenderão a na criação dos filhos.
As famílias estão angustiaescolher para seus filhos uma
ótima escola particular a uma das com o complexo desafio
de criar e educar os seus
boa escola pública.
filhos que, inevitavelmenc) Aumento do número de te, também crescem numa
sociedade e cultura cheias
evangélicos.
A cada década, cresce o de contradições, abismos e
percentual de brasileiros que incertezas. Nossos filhos nunse declaram evangélicos. Há ca estiveram tão próximos
a previsão de que, em menos de múltiplos e preocupantes

referenciais e de uma moralidade tão flexível.
Nunca estiveram tão interconectados e sob a influência
de tantos agentes questionáveis, de tantas e danosas
drogas, de exacerbada pornografia e licenciosidade sexual. As escolas cristãs podem
e devem se apresentar como
espaços de apoio (não de
substituição) a esta agoniada
família,no processo de uma
formação equilibrada, conscientizadora e formadora de
valores eternos e de princípios bíblicos.
Nossas escolas devem estar
preparadas para essa demanda. Infelizmente, a maioria
delas não está, mas temos
condições em potencial para
satisfazer às necessidades do
mundo de hoje. Podemos
ser a escola que esta nova
sociedade precisa.
Em segundo lugar, há espaço para colégios batistas
saudáveis no Brasil porque
os colégios batistas reúnem
qualidades de que a sociedade precisa.
2. Diferenciais dos
colégios batistas de que
a sociedade precisa
a) Colégios sem fins lucrativos ou fins não econômicos.
Há algumas escolas batistas
com fins econômicos. Elas
se dividem em dois grupos:
Ou seus donos pegaram carona no nome “batista”, os
quais pouco ou nada têm
de batistas; ou seus donos,
membros de igrejas batistas, abriram uma escola com
perspectiva financeira, mas
também dispostos a realizar
algo da missão cristã. A imensa maioria de nossas escolas,
no entanto, é mantida pelas
convenções estaduais e, direta ou indiretamente, pelas
igrejas locais. Por serem sem
fins econômicos, não podem
repassar recursos ou patrimônio à mantenedora ou a outra
instituição, nem remunerar
a diretoria da mantenedora.
Só podem gastar o resultado financeiro (quando há) no
desenvolvimento da própria
instituição educacional. Com
isso, podemos declarar aos
pais que nossa finalidade e
desejo não é ganhar dinheiro,

mas servir e servir bem. Uma
escola assim, se administrada
com integridade e competência, que inclua criatividade,
bom projeto político pedagógico e gestão qualificada,
com profundo conhecimento
das especificidades e peculiaridades do ramo escolar, tem
tudo para sobreviver e ainda
se desenvolver, senão quantitativamente, em função do
que ocorre nestes tempos, ao
menos, qualitativamente.
b) Empreendimento educacional idealista, movido por
uma missão.
Criamos escolas para oferecerem um ensino de boa
qualidade e com diferenciais
cristãos. Nossas escolas devem testemunhar, evangelizar, ajudar na formação dos
valores bíblicos e expandir a
influência do Reino de Deus.
Podem desenvolver o ministério de capelania, que é um
programa de apoio espiritual
e pastoral a toda comunidade
escolar (empregados, alunos
e seus familiares) e tem abençoado muitas vidas.
Esse ministério inclui aulas semanais de educação
e ética cristãs, investimento
não oferecido pelas escolas
privadas não confessionais.
Portanto, não queremos nem
podemos ter lucro financeiro,
pois objetivamos primordialmente resultados espirituais.
Por outro lado, não podemos
também acumular prejuízos,
por gerirmos mal uma iniciativa tão louvável.
c) Pessoal administrativo e
docente predominantemente
cristão.
Geramos emprego para
nosso povo que, com seus
dízimos, pode abençoar as
igrejas. Só não temos mais
batistas em nossos quadros
docentes, como gostaríamos,
porque nem sempre há, entre
nós,professores experientes e
qualificados, ou que morem
próximo à escola ou que
estejam disponíveis. A possibilidade de maior influência
espiritual sobre alunos e pais
não crentes aumenta com o
trabalho dedicado e o testemunho dos colaboradores
cristãos.
Imóvel próprio da imensa
maioria de nossas escolas.
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Este fato diminui os custos operacionais e permite
à escola aplicar recursos em
melhorias patrimoniais, sem
estar investindo em imóvel
alheio, de caráter provisório.
A estrutura das escolas batistas bem cuidadas, bem equipadas e com imóvel próprio
pode ser também utilizada
pelas igrejas ou pela denominação, nos horários alternativos às aulas, em eventos esportivos, de capacitação, de
lazer, em congressos, etc. É
perfeitamente possível compatibilizar o uso das dependências dos colégios com o
funcionamento de faculdades
de teologia ou seminários,
como já acontece em alguns
estados, entre outras programações.
e) Gestão acompanhada
por mulheres e homens sérios, dedicados e éticos.
Ainda que tenhamos falhado nesse quesito, em vários
momentos da história de algumas de nossas instituições
educacionais, o acompanhamento pode ser aperfeiçoado. Membros qualificados
dos conselhos e das juntas
administrativas dos colégios
devem zelar pelo fiel cumprimento da missão e pelo
íntegro e integral uso dos
recursos do colégio em objetivos operacionais coerentes
dele.
f) Projetos pedagógicos
pautados em princípios cristãos e bíblicos.
Se não é assim, melhor
seria fechar nossas escolas,
para não prestarem um desserviço ao Reino de Deus ou
então devemos nos converter
para uma missão educacional
comprometida com a Palavra
e com os valores do evangelho, para ter a certeza de
que a bênção de Deus estará
sobre nós.
Nas duas próximas semanas apresentarei alguns parâmetros de gestão que nossos colégios batistas devem
adotar, para medir e adequar
sua atuação. Tal gestão permitirá que tenhamos escolas
saudáveis, que superem com
grandeza os tempos difíceis,
sejam úteis à sociedade, à
causa de Jesus Cristo e, sobretudo, glorifiquem a Deus.
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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.

