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Órgão Oficial da Convenção Batista Brasileira

“Em tempos em que a violência é tão presente, é
preciso reafirmar que Deus é contra a violência e que
ele se compadece da juventude brasileira. A fé cristã
deve lançar luz sobre a realidade e buscar um esclarecimento para os grandes problemas contemporâneos,
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bem como criar estratégias de intervenção que sejam
manifestações da graça de Deus”. Este é um trecho da
declaração estabelecida pela Juventude Batista Brasileira, que se compadece da situação de violência no
país e se move em prol desta luta (págs. 08, 09).

Comece pequeno, mas comece!

Ministério com famílias

Conheça o Espaço Voar, programa social para
crianças de 7 a 11 anos que oferece atividades diversas e divertidas que auxiliam as crianças no seu
desenvolvimento socioeducativo. “Quando eu e
minha família chegamos a Tauá para começar uma
nova igreja, deparamos com muitas dificuldades.
(...) havia todo tipo de problemas sociais. Comecei,
então, a trabalhar com crianças”, contou a Márcia
Xavier, missionária da JMN (pág. 13).

Em maio o foco do Jornal Batista não poderia
ser diferente: Família. Por isso você encontrará
nesta edição reflexões que tratam sobre este tema.
Como por exemplo o texto do pastor Cleverson
do Valle, Ministério com famílias, que trata dos
relacionamentos familiares, e suas dificuldades
(pág. 05). Veja também a coluna Vida em Família,
que aborda o relacionamento dos pais com os
filhos (pág. 06).
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Família: presente de Deus ou
confusão da humanidade?

A

té mesmo o assunto família, que alguns dias atrás era
sempre um tema
de reflexão positiva, hoje
pode ser até um caso de
polícia. O motivo todos já
sabem, o conceito de família mudou, o que era reprovável é mais do que aceito,
é um direito. Talvez pela
consequência de outro tipo
de crise no relacionamento
familiar, a falta de posicionamento dos pais, junto
com a falta de respeito dos
filhos. E para piorar a situação, o relacionamento pessoal foi trocado pelo virtual,
ou seja, uma relação sem
compromisso. Mas graças
a Deus essas circunstâncias
não são unânimes.
Deus dá a sabedoria, e o
homem cria equipamentos
fantástico, como por exemplo a internet, junto com
todas as suas possibilidades. O que poderia ser apenas bênção, a humanidade

Pregador travento
• Apreciei muito o artigo
do Pr. Alberto Rodrigues,
sobre o Pregador Travento,
pois tenho passado por algumas situações em que questionam muito sobre o que
tenho pregado. Dizem que
prego muito sobre o pecado,
só falo contra o pecado, que
tenho pegado muito pesado
nas mensagens, que o povo
vai fugir da igreja, e tenho
notado que falei que a igreja
está doente e notei que algumas pessoas de fato não estão
indo nos cultos das quartas
feiras, nos quais tenho levado
estudos sobre as enfermidades na igreja.
Hoje vivemos o tempo
em que as pessoas querem
ouvir mensagens light, de
autoajuda, não querem ser
confrontadas com suas práticas pecaminosas, e só está
faltando entregarem ao pregador travento o sermão
pronto. Eu fico chocado
com tudo isso porque é a
igreja que sofre, pois deixa

transforma em confusão. Se
eliminam os relacionamentos pessoais, de comunhão
familiar, de conversas cara
a cara, e transformam a comunicação pessoal em um
simples: “Oi, tudo bem?”.
A troca de comunicação
pessoal pela virtual afeta diretamente a família. Alguns
pais só sabem o que acontece com seu filho depois
que uma foto é postada no
Facebook. O filho sabe que
o pai pode ver suas fotos
e seus comentários e corta
com um clique até a possibilidade de comunicação
virtual: “bloqueado”! É o
presente de Deus se transformando em confusão da
humanidade.
Depois do bloqueio a
comunicação zera de uma
vez por todas e o que se
vê são pais sem atitude. Os
caminhos de uma criança
de 10 anos são traçados
por ela mesma. Um jovem
de 15 anos já não tem os

bons conselhos dos pais,
afinal, “se ele quer fazer
assim o que eu posso fazer?”, declarou certa vez
uma mãe. A falta de posicionamento dos pais na
relação com os filhos está
destruindo a relação familiar. E sem conselhos e
direção, os filhos estão pegando qualquer caminho
que lhe parecer melhor na
vida. Estes são filhos de
uma música secular muito
conhecida: “Deixa a vida
me levar... vida leva eu...”.
E novamente, o cuidado de
um pai e uma mãe, que deveria ser presente de Deus,
se transforma em confusão
da humanidade.
E talvez por conta desta
trajetória nas famílias, o que
vemos é a distorção do que é
família criada por Deus, até
mesmo em lares cristãos. O
primeiro ensino de Deus foi
o amor. Ao criar o homem
Deus o amou e cuidou dele,
pensou em suas necessida-
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de ouvir a mensagem que
Deus manda e prefere ouvir
o que as pessoas querem ouvir. Graças a Deus existem
ainda pregadores traventos
que não se importam com
o que as pessoas vão falar e
seguem o modelo do nosso
mestre Jesus Cristo.

Eu não vejo Paulo, Pedro,
Moisés, Jesus pregando passando a mão pela cabeça
com receio de que as pessoas podem se ofender, ao
contrário, eles confrontavam
as pessoas com as Escrituras Sagradas, e se dessem
ouvidos se arrependiam e

As mensagens enviadas devem ser concisas e identificadas (nome completo, endereço e telefone). OJB se reserva o direito de publicar trechos.
As colaborações para a seção de Cartas dos Leitores podem ser encaminhadas por e-mail (editor@batistas.com), fax (0.21.2157-5557)
ou correio (Caixa Postal 13334, CEP 20270-972 - Rio de Janeiro - RJ).

des, e procurou oferecer-lhe
o melhor. Com este primeiro ensinamento instituiu a
família. Mas pelas escrituras
também pode-se interpretar
com clareza o que é família,
um homem e uma mulher.
Por tanto, qualquer tipo de
família, não é família. Apesar
de viver em pecado, mesmo
assim, aqueles que distorcem a instituição criada por
Deus, família, ainda é amado pelo Criador.
Infelizmente o que é presente de Deus, a humanidade tem transformado em
confusão. O que resta aos
cristãos é ler a Bíblia e orar
para entender o querer de
Deus em sua família. E se
for preciso tomar posições
firmes e coerentes à vontade
do Senhor. Lutando para que
a humanidade não transforme em confusão a criação
de Deus, por conta dos seus
pecados, mas que sigam a
verdade de Deus, não do
homem (AP).

se consertavam com Deus.
Eu me considero um desses
pregadores traventos, e vou
lutar para continuar pregando
o que Deus manda e não o
que alguns querem ouvir.
“Prega a palavra, insta a
tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta,
com toda longanimidade
e ensino. Pois virá tempo
em que não suportarão a sã
doutrina; mas, tendo grande desejo de ouvir coisas
agradáveis, ajuntarão para
si mesmos segundo os seus
próprios desejos”. (II Tim.
4.2,3). Sempre que me questionam sobre a mensagem
que preguei digo-lhes que
devem reclamar com Deus.
Graças a Deus pelos Pregadores Traventos, que permaneçam pregando a Palavra
de Deus como ela é, para
assim destravar muitos que
estão travados pelo pecado.
Parabéns Pr. Alberto.
Pr. Eliseu Marcolino
PIB Taperoá, Ba
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MÚSICA
Rolando de Nassau

“Eu nada teria composto, na rítmica hindu e na prose não tivesse a graça de ser sódia grega; que explorou a
região superior dos teclados
crente” (Olivier Messiaen)
do órgão. Inclusive, que não
organista Miriam existe a mesma objetividade
Carpinetti, profes- na correspondência entre
sora da Universi- elementos da linguagem verdade Estadual de bal e da linguagem musical;
Campinas (SP), participou que Messiaen, ao invés de
do II Simpósio Internacional utilizar sílabas de solfejo,
de Musicologia, realizado de usa letras do alfabeto (as do
15 a 17 de agosto de 2011, sistema musical alemão) e
sob o patrocínio da Escola de outras; que, além do tema
Música da Universidade Fe- de Deus, criou temas para
deral do Rio de Janeiro, ten- as pessoas da Trindade e o
do em conta os novos rumos verbo amar; que Messiaen
buscou sintetizar o conjunto
da teoria e da musicologia.
Sua contribuição foi incluí- de conhecimentos musicais
da nos anais, publicados em em diferentes níveis.
Olivier Messiaen (19082012, numa edição de Maria
1992)
foi uma das mais paAlice Volpe, sob o título Conradoxais
figuras na música
siderações sobre materiais
erudita:
músico
abertamente
compositivos utilizados em
radical,
foi
também
uma pes“Méditations sur les Mystèsoa
profundamente
tradiciores de la Sainte Trinité”, de
nal.
Na
maturidade,
depois
Messiaen.
de
1969,
o
órgão
representou
Miriam começa comentando as circunstâncias em uma espécie de retorno; nesque foram escritas as “Me- sa fase, sobressaem as “Mediditações”; isto é muito inte- tações”, oportunamente anaressante para o neófito, seja lisadas por Miriam Carpinetti,
músico ou apenas apreciador talvez o conjunto de peças
de música erudita. Depois, mais importante destinado
sobre aspectos técnicos da ao órgão.
Conhecemos três obras de
composição e da execução
Messiaen:
1) “O nascimenda obra. Ficamos sabendo
to”,
para
órgão,
executada
que Messiaen inspirou-se

A

por Simon Preston; 2) “A
transfiguração”, para piano,
violoncelo, flauta, outros
instrumentos, tenor, barítono
e coro, com orquestra sinfônica, regida por Antal Dorati;
3) “A Igreja eterna”, para
órgão, executada em 1997
por Yolanda da Costa Serena
no órgão da catedral de São
Paulo (SP).
O compositor francês em
1931 foi nomeado titular
do órgão “CavailléColl” da
igreja da Santa Trindade, em
Paris, cargo que exerceu durante 61 anos!
Neste abnegado serviço de
culto, acompanhou os cantos
da congregação, sustentou
o cantochão, interpretou as
páginas do repertório, e improvisou.
Talvez equiparável ao protestante Johann Sebastian
Bach, no que diz respeito à
dedicação no ofício, Messiaen humildemente traduzia a
Palavra de Deus e os dogmas
da Igreja Católica Romana;
semelhantemente usando os
teclados do órgão, “expressava sua fé com uma pregação
sonora e um comentário teológico”; como Gilles Cantagrel sugeriu, compare-se
a “Tocata e Fuga”, em ré

menor (BWV-565), de Bach,
e a “Tocata”, em dó, de Messiaen. Alternando narração e
comentários, algumas peças
de Messiaen para órgão lembram as de Bach.
Essa obra-prima foi a única
peça para órgão que teve
oportunidade na liturgia;
composta em 1951, antes do
Concílio Ecumênico Vaticano II, era uma das intervenções permitidas ao órgão no
decorrer da missa.
Para o crítico Pierrette
Mari, “se a noção de sagrado implica uma comunhão
íntima com as belezas e os
mistérios da criação e do
amor”, então a obra de Messiaen corresponde bem às
suas palavras: “Eu nada teria
composto, se não tivesse a
graça de ser crente”.
Entretanto, certas obras
de Messiaen não entram na
concepção cristã do sagrado.
Porém, para ele duas ideias
são básicas: 1) a verdade dos
dogmas de sua fé católica; 2)
o amor pela natureza, cuja
manifestação revela o reconhecimento de Deus. Os
mistérios de sua origem e a
onipresença divina lhe inspiram uma profunda devoção.
Por isso, foi chamado de “São

Francisco de Assis da música
do século XX”. Messiaen chegou a considerar o progresso
material como um desvio na
contemplação das verdades
eternas.
Em 1965 Messiaen renovou
as normas da composição, da
orquestração e da estética,
tornando-se um crente, num
século distanciado do divino, e um músico que fez a
síntese entre uma linguagem
moderna e uma fé milenar.
Sua música conserva os
signos de suas convicções
cristãs.
O órgão da “Sainte Trinité” foi reformulado; ficou
mais sinfônico, prestando-se melhor à execução das
obras compostas a partir de
1967. O abalizado estudo
de Miriam Carpinetti é uma
competente introdução de
organistas evangélicos à bela
música de Olivier Messiaen.
PS – Na revista “OPUS”
(vol. 18, no. 2), editada em
Porto Alegre (RS) pela ANPPOM, Miriam publicou em
dezembro de 2012 o artigo “Variações tímbricas em
“Méditations sur le mystère
de la Sainte Trinité”, de Olivier Messiaen”.
nassau@abordo.com.br
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

A Fartura de
Deus

pessoas, todos são iguais
Danilo Barbosa
Pastor e colaborador de OJB perante Deus. Na igreja não
existe lugar para a prepotência, arrogância, mas existe
Atos 2.42-47
lugar para o amor.
Não escolha seus relacioesus não morreu por
estruturas de ferro, ma- namentos pelo que as pesdeira, cimento. Prova soas têm, mas sim, pelo o
disso, o templo veio que elas são. É melhor nos
ao chão e as cortinas se relacionarmos com pessoas
rasgaram quando Ele dis- que sejam ricas de caráter,
se: “Está Consumado”. Ele honestidade, misericórdia
morreu por pessoas. Como e amor, do que nos relacioigreja, precisamos valorizar narmos com pessoas cheias
as pessoas, valorizar os re- de dinheiro, mas vazias por
lacionamentos. Precisamos dentro. Deus não quer o que
ser sinceros, verdadeiros, temos, Ele simplesmente nos
chorar com os que choram quer. Seja íntegro, entreguese alegrar com os que se -se por inteiro a Deus. Peralegram. Como cristãos não mita que Ele seja de fato o
devemos fazer distinção de dono da sua vida. Permita

J

ser usado por Deus. Pessoas
precisam sem abençoadas
por sua vida, e só você pode
fazer, é sua tarefa. Não transfira sua responsabilidade.
Tudo o que somos e temos
pertence e vem de Deus, não
ajunte tesouros materiais,
pois na hora em que voltarmos ao Pai, Ele só vai requerer a nossa presença! Valorize relacionamentos, valorize
pessoas. Reparta o pão com
quem precisa se for necessário, “venda suas propriedades
e bens” e ajude alguém que
esteja necessitado. Busque
a comunhão, persevere na
doutrina dos apóstolos. Que
sejamos de fato a igreja que
Jesus idealizou.

N

o primeiro capítulo da sua Carta
aos Efésios, Paulo
nos revela muito
dos planos de Deus, antes até
da criação. E ele nos ensina
sobre o amor e a graça do
Senhor: “Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele
nos deu com tanta fartura”
(Efésios 1.7-8).
Como sabem tão pouco da
fartura de Deus! Quão triste
é a dieta de subnutrição, com
que infelizmente nos acostumamos, no dia a dia da nossa vida espiritual. Vivemos,
às vezes, tão famintos, que
não nos envergonhamos de
comer manjares insalubres e
refeições poluídas, oferecidas
despudoradamente por Satanás, como no caso o “filho
pródigo”, desprezamos as
refeições saudáveis da “casa

do pai” e, quando “caímos
em nós”, nos vemos malcheirosos pela ração dos porcos a
que nos submetemos, vítimas
do processo gradual de nossa
desfiguração pelo abandono
da comunhão com o Senhor
nosso Pai...
A graça de Deus é maravilhosa. E é farta. Quando o
Senhor bate à porta do nosso
coração, pedindo para entrar,
Ele quer comer conosco.
E, provavelmente, não será
forçar a interpretação afirmar
que, ao comungar conosco, o Senhor é o que traz o
banquete! E que fartura de
banquete: cheio de graça, de
perdão, de amor, de carinho,
de saúde, de completa restauração. Cristo não nos quer
anêmicos. Alimentemo-nos
da Palavra do Senhor. Levemos a sério a fartura de Deus!

Desvios eclesiásticos
Pastor Manoel de Jesus The
Colaborador de OJB

A

carta de Paulo aos
Efésios afirma que
Deus nos elegeu em
Cristo, antes da fundação do mundo. Isso mostra
que, algumas perguntas que
fazemos são sem sentido. Alguns perguntam: Se Deus sabia que o homem ia pecar por
que criou o homem? Outros
afirmam: Se Deus escolhe os
que serão salvos, então, aquele que rejeita a Cristo não é
culpado da rejeição. Por outro lado, se Deus escolhe, o
salvo não tem nenhum mérito
na acertada escolha que fez.
Outra pergunta cabe-nos ainda: Por que os homens fazem
essas perguntas?
Bem, a primeira coisa que
não podemos esquecer é que,
por mais ignorante que a pessoa seja, uma filosofia de vida,
ela sempre escolherá. De onde
origina essa filosofia? Vem dos
neurônios? Herança genealógica? Memória genética? Cultura do meio em que nasceu?
A filosofia faz parte do viver humano. Todo homem
pensa, e no pensar, percebe
que o que aconteceu com o
outro, não aconteceu com

ele. Tenho vizinhos católicos,
espíritas, ateus praticantes,
não praticantes, e qual a causa de serem tão diferentes na
escolha da religião?
Esse enfoque único acontece também no seio das igrejas
batistas. Umas são vinculadas denominacionalmente.
Outras se isolam. Cada uma
tem um enfoque. Missões,
educação cristã, vida comunitária, ênfase no louvor e
no musical, muito ativismo,
festas e comemorações, e assim vemos uma pulverização
de ênfases.
De onde advêm tal pulverização? Vem de nossos desvios
eclesiásticos. É incrível como
não conseguimos ver nosso Deus como Deus. Paulo
nos diz que Deus nos elegeu
nele (esse nele é em Cristo),
pois Cristo é o instrumento,
que restabelece a comunhão
perdida por causa do pecado.
Qual religiosidade possibilita
o restabelecimento da comunhão com Deus? Algumas das
religiões citadas possibilita?
Tudo que se refere a nós, foi
estabelecido por Deus antes
da fundação do mundo.
Deus tem um propósito, e
esse propósito foi planejado
e será executado. Deus sem-

pre alcança seus propósitos.
Todas as ênfases que vemos
nos planejamentos eclesiásticos são legítimas, mas
não únicas. A exclusividade
está em Deus, essa ênfase
é legítima. Quando Deus
criou o homem o fez com o
propósito de ter comunhão
com o mesmo. Esse propósito
ele sempre perseguirá, quer
seja coletivamente como
individualmente. Quer seja
com o islâmico, protestante,
católico, espírita, hinduísmo,
budismo, e assim por diante.
A única coisa que dá sentido
à religiosidade é a comunhão
desejada por Deus, para com
o homem. Nada mais dá sentido à religiosidade.
Façamos mais perguntas,
pois perguntas nos ajudam
a entender, e entender é
fundamental no humano.
Boas obras fazem parte da
religiosidade? Sim, mas não
é fundamental para a nossa
comunhão com Deus. Ênfase
em missões é parte importante da religiosidade? Sim, mas
não é fundamental para comunhão com Deus, e, assim
poderemos ir a cada uma das
ênfases, mas jamais encontraremos o fundamental em
termos de religiosidade. En-

tão, o que é fundamental na
religiosidade? É fundamental
que não tenhamos tais desvios. Toda igreja que enfatiza
um ponto como fundamental, comete desvio. De nada
adianta nos vangloriarmos
que pertencemos a uma igreja com propósito, tradicional,
avivada, e demais ênfases, se
não nos centramos na soberania divina. Essa centralidade
na soberania divina dá-nos o
descanso de saber que o alvo
será alcançado. Deus nunca
falha. Deus jamais deixa de
chegar até onde planejou
chegar. Com ele não há correções de trajeto. Ele domina
o começo, o meio e o fim.
Em termos de propósito Deus
é sempre soberano.
E qual o propósito que Deus
tem para com uma igreja, ou
para com um crente? Ele mesmo é o propósito. Ele é soberano. Nas grandes e nas
pequenas coisas ele é incluído.
Antes da criação do mundo ele
amou e sempre amará o homem, e o homem, tem de elegê-lo como seu soberano em
todas as situações, em todos os
papéis: Como filho, como pai,
como homem, como membro
de igreja, nas suas relações
todas, nas suas ações, diverti-

mento, sexo, vocação, como
empregado, patrão, político,
a pergunta deve ser sempre a
mesma, e qual é a pergunta?
Será que estou provocando
nos lábios de Deus um sorriso?
Será que estou sendo a alegria
de Deus? Será que não estou
decepcionando o ser que me
ama até mesmo antes de eu
nascer?
Um texto que nos mostra
essa verdade encontramos
na conversa final de Deus
com o teimoso profeta Jonas.
Deus lhe pergunta: Você
está aborrecido porque a
aboboreira secou? E eu não
deveria ter pena dessa grande cidade? Não caia na tentação de ser fiel a Deus para
poder exigir-lhe algo, ou ser
merecedor disto ou daquilo.
Seja fiel a Deus por que você
é a grande alegria de Deus,
e por que não ser você, a
alegria dEle?
Deixe-me fazer-lhe uma
sugestão: A cada escolha
pergunte: Estou, ao fazer isso,
sendo a alegria de Deus? Se
a resposta for negativa, escolha a renúncia. Sua alegria
ou prazer não deve custar
a tristeza de Deus, senão,
embora Ele o ame, você está
provando que não o ama.
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Cleverson Pereira do Valle
Pastor da PIB em Artur
Nogueira, SP

certo e sem desvios (7, 10).
Carlos Henrique Falcão
Pastor da IB da Liberdade, RJ Em muitos casos é difícil
perceber os desvios, mas a
o Salmo 119 o orientação da palavra que
salmista canta a nos permite permanecer firalegria de obede- mes nos propósitos de Deus
cer a palavra de para a vida.
Seguir os mandamentos de
Deus e buscá-la de todo
o coração (1, 2). Mesmo Deus é uma decisão pessoal
com a dedicação em co- e intransferível, como desenhecer os mandamentos de jou o salmista, de todo o coDeus, o salmista deseja que ração (30, 112). É andando
seus olhos sejam abertos de na palavra de Deus que o
forma a contemplar todas salvo encontra a verdadeira
as maravilhas que o salvo liberdade (45). Muitas pespossa observar (18). O sal- soas pensam que são livres
mista relata aqui o resultado e que estão fazendo apenas
da presença da palavra de o que desejam e sem restriDeus em sua vida e na vida ções. Esquecem que todos
de todos os que procuram os dias somos bombardeaconhecê-la da mesma forma. dos com ideias e conceitos,
Para o salmista a palavra meticulosamente preparados
de Deus deixa claro o ca- para nos prenderem a marminho que o crente deve cas específicas, indepenseguir, passo a passo (35, dente da nossa necessidade
105), e evita o pecado contra e gosto. Outras vezes somos
Deus (11). Esta busca feita bombardeados com conceide todo o coração faz com tos mundanos que muitos
que permaneça no caminho crentes escolhem defender

N

só para não parecer diferentes ou “retrógrados”, como
são chamados os que obedecem a palavra de Deus.
A verdadeira liberdade vem
da capacidade de escolher
servir a Deus com os esclarecimentos que a sabedoria
divina nos concede através
da sua palavra.
Baseados nos mandamentos divinos, observamos que
a obra de Deus é perfeita e
ultrapassa os limites humanos (96). Todas as coisas
que Deus criou estão no seu
devido lugar porque tudo
obedece a palavra proferida
por Deus (91). É ela que nos
coloca no lugar que Deus
deseja que estejamos podendo desfrutar da vida que
Deus criou.
Andar corretamente no
caminho orientado pela palavra de Deus é resultado
da ação da própria palavra
na vida. No princípio houve
desvios, mas os mandamentos fizeram os ajustes necessários para uma vida mais
próxima do propósito de
Deus. Por isso o salmista se
alegra quando foi afligido e a
palavra promoveu correções
em sua vida (67, 71). Não
estamos prontos ainda para
uma vida plena na presença
de Deus. É a palavra de Deus
que corrige o rumo da vida
e nos permite perceber que
ela se torna um rico tesouro,
maior do que os tesouros
terrenos (72).
Uma vida que busca de
todo o coração ser orientado
pela palavra de Deus será
feliz, como inicia este belo
cântico: “Como são felizes
os que andam em caminhos
irrepreensíveis, que vivem
conforme a lei do Senhor”
(01). Busque na Palavra a
alegria de viver a liberdade
que somente ela permite.

V

ivemos em pleno
século XXI e o que
deveria melhorar
está piorando. A
tecnologia avançou, os meios
de comunicação facilitam a
nossa vida e o que deveria
melhorar está piorando. Hoje
os meios de transporte mais
modernos estão a nossa disposição, mas o que deveria
melhorar está piorando. O
que deveria melhorar, e o
que está piorando? Trata-se
dos relacionamentos familiares.
Nunca se viu um distanciamento tão grande da família
e não deveria ser assim. A
família é a primeira instituição que Deus criou, e ele
criou com o propósito de
espelharmos e espalharmos
a sua glória. A cada dia que
passa a mídia e a sociedade
quer impor formatos de famílias que nunca foi idealizada
por Deus.
Filmes, desenhos animados, novelas, ensinam valores invertidos, onde a figura
do pai não é tão importante,
onde o filho pode responder,
gritar com a mãe. A família
está descaracterizada, onde
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os cônjuges por qualquer
motivo estão separando, trazendo consequências terríveis para os filhos. Falta diálogo na família, falta tempo
para conversar, falta amor,
falta relacionamento.
Como cristão eu temo a
Deus e sigo a Cristo, faço
parte de uma igreja onde
ensina os valores cristãos,
sou pastor batista e temo
pela futura geração se não
agirmos a tempo. Estamos
desejosos de criar o Ministério com Famílias, onde o
jovem será acompanhado
de perto por um casal cristão
em seu namoro, também vamos orientar sobre a importância do aconselhamento
pré-nupcial.
Porque esta preocupação?
Porque queremos famílias
fortes no meio de uma sociedade que vive em frangalhos.
Os casais de namorados
serão acompanhados por um
casal que tem maturidade
(escolhido pela igreja) para
orientá-los, orar por eles e
com eles. O ministério com
famílias visa mostrar os valores de Deus para vivermos de
forma saudável, equilibrada e
dentro dos padrões estabelecidos em sua Palavra. Valorizemos a família sempre, esta
é a vontade de Deus.

6
vida em família
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SABEDORIA PARA HOJE

Gilson e Elizabete Bifano

Pastor LÉCIO DORNAS

U

m dos erros que
os pais cometem
nos dias de hoje é
querer não contrariar seus filhos. Nunca dizem
“não” aos seus pedidos, seja
para fazer uma determinada
coisa ou em relação a presentes.
Nunca querem “aborrecer”
ou “contrariar” seus filhos.
Com isto vão criando filhos
que tem todas as coisas que
querem, não sabem o que
é privação e vão crescendo
na ilusão de que o mundo
lhes oferecerá tudo o que
desejarem.
Sem saberem, estes pais
estão criando filhos com a
“Síndrome de Adonias”.
Só para lembrar a razão do
uso deste termo: Adonias era
o quarto filho de Davi com
Hagite. A história bíblica
conta que Adonias sabia que
Salomão era o escolhido de
Deus para a sucessão, mas
quis usurpar o trono com o
respaldo de grupos desautorizados por Deus. O texto
mais emblemático a respeito
de Adonias está em I Reis
1.5,6. Diz o texto: “Então
Adonias, filho de Hagite,
se levantou, dizendo: Eu
reinarei. E preparou carros,
e cavaleiros, e cinquenta homens, que corressem adiante
dele. E nunca seu pai o tinha
contrariado, dizendo: Por
que fizeste assim? E era ele
também muito formoso de
parecer; e Hagite o tivera
depois de Absalão”.
Pais que deixam seus filhos
fazerem o que bem entendem estão criando Adonias
nos dias de hoje. Filhos insubmissos, rebeldes, usurpadores, que não sabem escolher bons amigos. Podem ser
bonitos de aparência, mas de
caráter ruim.
Por que os pais tem tanta
dificuldade em dizer “não”
aos filhos, quando estes pedem, por exemplo, o aparelho celular do último tipo,

mesmo que ainda não tenham habilidades motoras
para manusear o objeto, que
deixam os filhos “aprontarem” dentro de casa e não
colocam limites? São muitas
as possibilidades para isto
acontecer, uma delas é a falta
de tempo que os pais tem
para os filhos e então usam
deste recurso para compensar
a falta da sua presença.
Filhos precisam ser criados
com restrições, mesmo que
façam beicinhos, que chorem
e fiquem contrariados.
O ator americano, Al Pacino, certa vez contou uma
experiência interessante que
teve com sua mãe, Rose Gerard. Criado pela mãe, divorciada e moradora no Bronx,
perigoso bairro de Nova Iorque. Todos os dias ele via, já
de noite, seus coleguinhas
de escola brincando na praça
do bairro e sempre quis estar
lá naquelas brincadeiras que
iam até tarde da noite. Sua
mãe nunca o permitia. Ele
ficava muito bravo. Esperneava, chorava, mas sua mãe
sempre foi muito firme.
Al Pacino, quando lembra
deste passado em família,
dá graças a Deus. Ele disse
que muitos daqueles coleguinhas, hoje adultos, estão
nas prisões, outros foram
assassinados, outros arruinados pelas drogas. Poucos se
salvaram. E ele então agradece a Deus por sua mãe e
pelas contrariedades que lhe
proporcionou ao dizer “não”
noite após noite.
Hoje os pais querem ser
amiguinhos dos seus filhos e
acham que este é o melhor
caminho, mas se esquecem
de que os filhos não querem ver nos seus pais, mais
um amiguinho, mas figuras
próximas, mas que tenham
autoridade (não autoritarismo
que só prejudica a relação).
Pais que saibam equilibrar
firmeza e brandura na dose
certa.

E

sse negócio de facebook ilude as pessoas acerca da amizade. Faz com que
acreditem que têm, de fato, centenas
e até milhares de amigos. Não têm.
Também faz com que creiam serem amigas de centenas e até milhares de pessoas.
Não são.
Ainda, o facebook engana as pessoas,
fazendo-as pressupor que, todos aqueles
que pediram para fazer parte de sua rede de
amigos, verdadeiramente se alegram com
seu sorriso e entristecem com sua dor. Isso
não acontece.
Além disso faz com que pensem que, precisando, podem contar com uma multidão
de pessoas, que não medirão esforços para
lhes ajudar. Não podem.
Como se não bastasse, o facebook mente
para as pessoas, induzindo-as a confiar que
os elogios, congratulações e avaliações
positivas que tão bem lustram-lhes o ego,
são sempre sinceros e verdadeiros. Nem
sempre são.
Mas, espere! Não precipite-se em julgar-me. Eu não estou chamando todos que
estão no facebook de hipócritas. Não é isso!
Também não estou apenas criticando e generalizadamente julgando que tudo o que está
lá é ruim. Eu sei que há muita coisa boa e
até de utilidade nas redes sociais em geral e
no facebook em particular.
No facebook, todos jogam de acordo com
as regras. Elogiar, celebrar e manifestar-se
a tudo que diz respeito aos amigos do seu
perfil ou página é questão de sobrevivência
na rede global. E este nem é o principal
problema. A crise maior, e também a crítica
que precisamos fazer, o tempo todo, é que
esse facebook veio cristalizar as relações
superficiais e facilitar as artificiais. Mesmo
admitindo que há muito de sinceridade,
lealdade e verdade rolando nos perfis e nas
páginas...
Interessante que, em Inglês, face pode ser
substantivo (rosto, face..) ou verbo (enfrentar, encarar). Desta forma o facebook não é
um face’s book. Não é um espaço onde se

encontra ajuda mútua para os enfrentamentos da vida, ou suporte para se encarar as
barras pesadas, lutas e toda diversidade de
problemas inerentes à existência humana.
Não é um espaço para o coração. É só
rosto… Somente “face”. Nada profundo,
nada íntimo, nada além do que pode ser
maquiado e mostrado, preferencialmente
de longe. E nós sabemos que, como diz o
adágio: “quem vê cara, não vê coração”.
É verdade: Estão todos lá. Mas tudo o que
fazem, quando fazem, é curtir, comentar e
compartilhar. Nada de envolver-se, doar-se
ou comprometer-se. Qualquer insistência, é
exclusão de contato na certa.
Assim, é oportuno, até para emprestar
beleza literária à crítica da cultura contemporânea, que nos lembremos de Raimundo
Correia (1859-1911), pois precisamos enxergar o mal secretamente escondido, e de
difícil vislumbre, no facebook:
“MAL SECRETO
Se a cólera que espuma, a dor que mora
N’alma, e destrói cada ilusão que nasce,
Tudo o que punge, tudo o que devora
O coração, no rosto se estampasse;
Se pudesse, o espírito que chora,
Ver através da máscara da face,
Quanta gente, talvez, que inveja agora
Nos causa, então piedade nos causasse!
Quanta gente que ri, talvez, consigo
Guarda um atroz, recôndito inimigo
Como invisível chaga cancerosa!
Quanta gente que ri, talvez existe,
Cuja aventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!”
Mas talvez seja possível salvar o facebook
da superficialidade efêmera. Talvez seja
possível fazer nascer um faces’s book no
facebook. Talvez…
*Lécio Dornas é o Coordenador do Ministério Brasileiro da American Bible Society e
o pastor da Primeira Igreja Batista Brasileira
de Orlando, FL.
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Evangelização Via Relacionamentos

dias: 1.600 crentes provenientes de três países foram
questionados sobre sua conversão. Três em cada quatro
atribuíram a um amigo ou
parente o fato de terem ido a
Cristo e sido integrados à sua
igreja local. Para a maioria,
o elemento relacional foi o
meio escolhido pelo Senhor
para revelar o Evangelho a
eles. Isso não deve ser tão
assustador, pois nosso Senhor
Criador é um ser relacional.
Ele nos criou à sua imagem,
portanto, somos seres relacionais também. E compartilhamos a bênção de nos
relacionar com nosso Criador
com os que estão em nosso
círculo de influência relacional. Parece que somos feitos
para fazer isso (Ef. 2.10)!

Redação de Missões
Nacionais

C

om o desejo de
ajudar os batistas
a retornar à prática
do estilo de vida
que evangeliza por meio de
seus relacionamentos, Pr.
David Bledsoe, missionário da International Mission
Board da Convenção Batista
do Sul (EUA), que atua no
Brasil desde 1998, escreveu o livro Evangelização
Via Relacionamentos (EVR),
publicado em parceria entre
Missões Nacionais e Convicção. O livro vem contribuir
também para a visão Igreja
Multiplicadora que temos
disseminado pelo Brasil.
Para que conheçam melhor
seu conteúdo, entrevistamos
o autor.
Qual foi a inspiração
para o EVR?
Veio de meu ministério
nas igrejas locais. Depois
de treinar batistas brasileiros
em evangelização por cinco
anos, parei para avaliar o
fruto dos meus esforços e
de meus discípulos. Cheguei à conclusão que estávamos ocupados, porém,
havia poucos resultados a
respeito de crescimento numérico e batismos. Resolvi
então pesquisar como as
pessoas se converteram ao
estudar o Novo Testamento
e também observar igrejas
crescentes que continuavam
biblicamente fundadas (há
muitas igrejas que crescem,
mas não são fundadas nas
Escrituras). A partir dessa
pesquisa e conversas com
colegas que se interessam
pelo mesmo assunto, alterei
minha abordagem e a maneira que apoiei os pastores
e suas respectivas igrejas
brasileiras. Aos poucos, com
mais ajustes e aprendizado, conseguimos ver conversões que resultaram em
batismos nas igrejas locais
e mais membros praticando
evangelização pessoal em
seu cotidiano.
Qual a importância da
evangelização pessoal?
Evangelização pessoal é
imprescindível por diversas razões. Nosso Deus é
missionário e deseja que
suas ovelhas sejam encontradas; evangelização pessoal permite que a igreja
local envolva, em maior
número, seus membros na
continuidade dessa missão
apostólica de Jesus, no sentido de que eles difundam a
mesma mensagem por onde
forem. Além disso, evangelização pessoal é chave

O que difere EVR de
outras abordagens?
Pr. David Bledsoe

para a saúde dos irmãos
e suas respectivas igrejas.
E existe outra razão que é
pragmática.
Uma igreja pode ser evangelística e não crescer, pois
crescimento depende de uma
série de fatores, sendo o principal a bênção do Espírito,
claro. Todavia, é impossível
uma igreja não evangelística crescer. Evangelização,
portanto, é chave para o
crescimento que os irmãos
desejam ver. Mas há ainda
outra razão.
Evangelização pessoal é
chave para a evangelização
do Brasil. O necessário recurso humano para encher
os vazios em nossos bairros
e cidades brasileiras está nos
bancos de nossas igrejas. Os
cristãos “não vocacionados”
somente necessitam ser motivados e capacitados para
cumprir a missão evangelística. Creio que a esmagadora
maioria queria ser usada por
Deus para ver Jesus transformando seus familiares, amigos, colegas e outros.
EVR seria um modelo
contemporâneo de
estrutura de igreja?
Não vejo EVR necessariamente como modelo. Ela trata de evangelização pessoal
pelos membros da mesma
igreja. Por isso, ela se encaixa bem em muitos modelos,
pois a maioria dos modelos
supõem empenho evangelístico dos membros, mas
assim como já mencionei,
não podemos supor que este

O ministério
evangelístico de
uma igreja que
depende apenas
do púlpito será
limitado em seu
impacto.
aspecto crítico será cumprido
automaticamente. Já tenho
visto a aplicação de EVR por
igrejas que utilizam o modelo celular, tanto quanto
outras estruturas mais tradicionais.
Como a didática do livro
pode ser aplicada?
Qualquer crente pode ler
EVR e aprender evangelização pessoal pela base de relacionamento. Mas um irmão
com experiência evangelística também pode se aprimorar nesse empreendimento
com a leitura do mesmo.
Contudo, o livro-manual foi
feito para que a abordagem
seja aplicada em uma igreja
local através do exemplo e
liderança do(s) pastor(es).
Recomendo que o pastor
leia o livro atentamente para
ver se ele sente que EVR
vale a pena ser aplicado. Se
sim, ele poderá aplicá-lo de
duas maneiras. Uma delas
é convidando certos líderes
e outros membros para estudar o livro com ele por 11
semanas ao mesmo tempo
em que aplicam os ensinos,

como um grupo protótipo. E
assim determinem se devem
implantar EVR em sua igreja
de maneira mais profunda
e abrangente. A segunda,
o pastor poderá convidar o
grupo de líderes e demais
membros a inaugurar EVR na
igreja. Há um plano didático
para as duas opções no site
de apoio para que possam
ver mais detalhes. Basta acessar www.evrelacionamentos.
com ou adquirir um exemplar do EVR pela loja virtual
www.missoesnacionais.org.
br.
Por que incluiu o
aspecto relacional no
esforço evangelístico?
Depois de examinar o
Novo Testamento e observar
como pessoas se convertem
nos dias de hoje, cheguei
à convicção de que o relacionamento é vital para
muitas. A Bíblia está repleta
de pessoas que levaram seus
conhecidos a serem apresentados a Jesus (nos Evangelhos) ou ao conhecimento
do Evangelho e a uma igreja
local (Atos e epístolas). Se
um relacionamento não foi
previamente estabelecido,
o Senhor deu aos cristãos
primitivos a necessária graça
de cair na simpatia dos que
necessitavam do Evangelho,
resultando em um relacionamento intencional com eles,
na compreensão do Evangelho e conversão.
Menciono uma pesquisa
que prova a importância do
aspecto relacional em nossos

Posso destacar rapidamente
alguns. Primeiro, foi preparada para o contexto brasileiro,
para as igrejas brasileiras.
Segundo, ela trata da fase de
integração (consolidação) de
um novo convertido tanto
quanto da fase de evangelismo. Terceiro, EVR oferece oportunidade para os
membros e seus pastores da
mesma igreja apoiarem uns
aos outros nesse empreendimento. Quarto, ela motiva
as testemunhas a aproveitar
o aspecto relacional em seus
esforços evangelísticos. Por
último, ela enfatiza outro
aspecto crítico que podemos chamar de ‘testemunho
integral’ – a articulação do
Evangelho da testemunha e
também seu comportamento
transformado em seu cotidiano.
Como a evangelização
pessoal relaciona-se com
pregação do púlpito?
Ótima pergunta! Vejo que
a pregação do púlpito é fundamental para a igreja local e
sociedade. Todavia, evangelização pessoal pelos membros é de suma importância
também, pois consegue estender o alcance da igreja por
onde eles andam. Inclusive,
o que normalmente alimenta a ousadia de sermões do
púlpito são aqueles irmãos
que convidam seus parentes,
amigos e outros conhecidos e
conseguem acompanhar os
mesmos evangelisticamente.
O ministério evangelístico
de uma igreja que depende
apenas do púlpito será limitado em seu impacto, se os
membros não conseguem
explicar o Evangelho e caminhar com os que mostram
receptividade ao Evangelho.
Mas juntos, um complementa
o outro lindamente.
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Redação JBB
“A história da violência no Brasil é a história de
extermínio da sua juventude”
Júlio Jacobo Waiselfisz

E

ra uma noite chuvosa em Campos dos
Goytacazes, mas naquela quarta-feira as
lágrimas seriam mais fortes do que a chuva.
No fim do culto de oração da Igreja Batista
de Custodópolis, o jovem Bruno, 18 anos, seria
injustamente assassinado com um tiro na nuca por
outro jovem da comunidade. Crime absurdo e até
hoje não explicado.
Era um domingo à tarde. Parecia mentira! A notícia era a de que o bandidinho do bairro havia sido
morto. O herói das garotas do baile funk estava lá,
com seus 17 anos, estirado no chão, no mesmo
campo de futebol onde no dia anterior tinha jogado uma pelada. “Por que Deus fez isso?”, gritava
aquela mãe desesperada diante do caixão de seu
filho. Ele tinha recebido uma moto de presente
semanas antes. Marcou um “pega” na BR 101 e,
por não conseguir se desviar de um caminhão, fora
jogado a metros de distância, para o desespero de
seu irmão que vinha logo atrás e viu tudo.
Episódios marcantes e trágicos como esses não
são cenas de um filme que acabam quando desligamos a TV. São reais! Exemplos da realidade
do crescimento do índice de mortalidade por
violências entre a juventude brasileira, que fica
ainda mais evidente no documento recentemente
lançado pelo Ministério da Justiça – “O mapa da
violência: os jovens do Brasil”. Segundo o mapa,
os homicídios, acidentes de trânsito e suicídios são
as três causas responsáveis por quase 2/3 (62,8%)
das mortes dos jovens brasileiros.
Sobre os homicídios, o estudo demonstra que
“é na faixa ‘ jovem’ dos 15 aos 24 anos que os
homicídios atingem sua máxima expressão, principalmente na faixa dos 20 aos 24 anos de idade,
com taxas em torno de 63 homicídios por 100
mil jovens.
Classificando esses homicídios quanto à raça/
cor, a despeito das dificuldades de classificação
nas fontes de dados da pesquisa, observou-se uma
“queda no número absoluto de homicídios na população branca e de aumento na população negra”
conforme se pode ver na tabela abaixo.

notícias do brasil batista

Número de Homicídios na População Total por
Raça/Cor.
Brasil, 2002/2008.
Nº de Homicídios
Brasil

Brancos
2002
18.852

2005
15.661

Negros
2008
14.650

2002
26.915

2005
28.230

2008
32.349

Esses dados apontam para a necessidade de reorientação das Políticas Públicas para sanar esta
problemática. No que tange à taxa de homicídios
por sexo, o estudo demonstrou que 93,9% ocorreram com o masculino e 6,1% com o feminino.
Esta taxa, quando comparada à mortalidade dos
grupos não jovens (entre 0 e 14 anos e acima de
25 anos) em 2008, por exemplo, revela 2 vezes e
meia mais homicídios juvenis do que nas restantes
faixas etárias.
Outro grave problema é o índice de mortes por
acidentes de transporte que cresceu de 30.994
em 1998 para 39.211 em 2008. 81,6% dos óbitos
por acidentes de transporte na população total
acontecem entre os homens. O estudo mostrou
que as mortes por acidente de transporte atingem
sua máxima expressão com jovens em torno de
22 anos (838 vítimas em 1998 e 1.204 em 2008).
Contudo, contrariamente ao que foi detectado no
caso dos homicídios, nos óbitos por acidentes de
transporte praticamente inexiste um quadro significativo de vitimização juvenil.
Em relação aos suicídios houve aumento de
33,5% no nosso país. Os números passaram de
6.985 para 9.328 no Brasil, no período de 1998
a 2008, sendo que esse aumento foi superior ao
da população. Entre os jovens, o número passou
de 1.454 para 1.783 casos e o número de suicidas
cresceu de 4,4 para 5,1 suicidas em cada 100 mil
jovens. Exemplo disto é o crescimento dos suicídios entre jovens indígenas nos Estados de Mato
Grosso do Sul e Amazonas, um fenômeno que
merece atenção.
Em síntese, o estudo constatou que o suicídio,
entre 1998 e 2008, foi a causa de morte por violência que mais cresceu tanto na população em geral
quanto entre a juventude. Esses dados indicam
algumas realidades juvenis e o grave problema da
mortalidade por violências. As formas de morrer
da juventude apontam para suas condições de
vida.

E o que a Juventude Batista Brasileira
tem que ver com isso?
Em tempos em que a violência é tão presente, é
preciso reafirmar que Deus é contra a violência e
que ele se compadece da juventude brasileira! A
fé cristã deve lançar luz sobre a realidade e buscar
um esclarecimento para os grandes problemas
contemporâneos, bem como criar estratégias de
intervenção que sejam manifestações da graça
de Deus.
O profeta Isaías, por exemplo, afirma o desejo
de transformação de armas de guerra em instrumentos de trabalho: “Eles farão de suas espadas
arados e de suas lanças, foices. Uma nação não
mais pegará em armas para atacar outra nação,
eles jamais tornarão a preparar-se para a guerra”
(Is. 2.4). Jesus Cristo afirmou várias vezes “Deixo-vos a minha paz”, “Paz seja com vocês!”. Disse
também “felizes são os pacificadores”, e que deveríamos “oferecer a outra face”. O apóstolo Paulo
aconselha em Romanos 12.18: “Façam todo o
possível para viver em paz com todos” e no verso
21 acrescenta: “não se deixem vencer pelo mal,
mas vençam o mal com o bem.”
O Deus do Evangelho é um Deus de paz, que
veio fazer as pazes com uma humanidade em
conflito espiritual, social e psíquico. Sua intenção
é renovar a criação e restaurá-la das marcas do
pecado, cuja violência é um de seus sinais. Por
isso, a Juventude Batista Brasileira precisa lutar
pela transformação da realidade juvenil no Brasil
criando uma cultura de paz e promovendo a vida.
Algumas formas de enfrentamento
das violências
a) “Desnaturalizar” a violência no cotidiano
A violência está nas falas, brincadeiras, telas
da TV, filmes, nos jogos de futebol. A violência
não é uma questão apenas de natureza humana,
mas também de configuração sócio cultural; cada
vez mais ela está naturalizada na cultura. Como
jovens que vivem o Reino de Deus, não vamos
naturalizar a violência! A naturalização da violência é sinal de banalização da vida! Lutemos
contra a banalização da vida! A violência não
pode ser vista como uma forma normal e natural
de relação entre as pessoas.
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b) Ser contra qualquer expressão de violência
até nas brincadeiras e zoações
Nossas igrejas não podem ser espaços de reprodução de uma cultura da violência que se expressa
na desvalorização do outro pela sua diferença.
Pelo contrário, temos necessidade de adotar um
estilo de vida pacífico e que promova a cultura de
paz. Assim, sejamos contra brincadeiras e zoações
que diminuam o outro ou criem situações vexatórias e humilhantes. O respeito ao outro, o lugar
para a diferença, o acolhimento do outro devem
ser marcas de nossas relações pessoais.
c) Negar a cultura do autoritarismo e ser um
jovem com padrão de masculinidade bíblico
Como estamos numa sociedade com marcas de
autoritarismo e machismo, devemos pensar que
homem não é aquele que se impõe pela força. Ser
grosseiro, agressivo na maneira de falar e de agir não
são sinais de masculinidade com os padrões bíblicos.
O homem bíblico é aquele marcado por ouvir a
Deus e obedecê-lo, por amar a Deus e as pessoas. A
cultura machista tem levado muitos jovens à morte,
como vimos nas estatísticas do Mapa da Violência.
Além do mais, alguns estudiosos apontam que
é nos namoros que acontecem as primeiras expressões de violência contra a mulher. Há um
tempo ouvi esta frase: “Intimidade não significa
permissividade”. Assim, não podemos permitir
que as pessoas façam o que elas querem conosco!
Ponha limites! Hoje um grito, amanhã um tapa e
por aí vai. Abra o olho para esse tipo de violência!
d) Abrir mais espaços de debates e criar a cultura do diálogo
Onde não há possibilidade de diálogo e conversação, tudo se resolve na força, no grito! De
acordo com Wieviorka, faltam mecanismos de
expressão de conflitos na sociedade contemporânea. A violência traduz problemas sociais que não

se transformam em tema de debate e caminhos
de solução para a sociedade. Se houvesse mais
espaços de debates e mais expressão de conflitos
seria possível criar a cultura do diálogo e cogitar
soluções pacíficas.
Neste sentido, os Conselhos Comunitários de
Segurança – CONSEGs, que são grupos de pessoas
do mesmo bairro reunidas para discutir e analisar
as soluções de seus problemas de segurança comunitária, podem ser excelentes espaços para tal.
Quem sabe você, líder, não pode se aproximar ou
mesmo criar o CONSEG no seu bairro?
e) Refletir sobre a questão das armas de fogo
A taxa de homicídio, nos últimos 25 anos foi
acompanhada pelo aumento das armas de fogo
nas mãos da população. A arma de fogo denota
status entre a juventude. À época do lançamento
do filme Tropa de Elite, diversos meninos e meninas desejaram ser o Capitão Nascimento. Um
protótipo de autoridade e uso de poder. Faça um
debate num culto jovem, por exemplo, sobre a
questão das armas de fogo. Segundo dados da
ONG Viva Rio, as armas que matam no Brasil são
armas legalizadas e os assassinos geralmente são
pessoas conhecidas de suas vítimas. Pensar sobre
a questão das armas de fogo pode contribuir para
o debate sobre a violência na sociedade.
f) Lutar pelo desenvolvimento de Políticas Públicas de enfrentamento da vulnerabilidade social
e da violência
Uma das formas de lutar pela juventude do Brasil
é engajar-se no âmbito das Políticas Públicas de Juventude. A juventude brasileira tem sido usurpada
em seus direitos e a juventude mais pobre, principalmente, é a mais prejudicada em termos de
acesso a educação, trabalho e renda, por exemplo.
A juventude sofre a violência de não ter direitos
básicos garantidos e é cobrada por uma sociedade

que não abre espaços de dignidade para todas as
suas juventudes. Lutar nos conselhos municipais,
estaduais e nacional de juventude é uma oportunidade de implementação e fortalecimento de ações
e programas que visem ao bem-estar da juventude
e ao enfrentamento da violência entre os jovens;
é uma oportunidade para que sejam assegurados
aos jovens direitos básicos à vida, ao trabalho, ao
lazer e à educação.
g) Criação de projetos de protagonismo juvenil
Nossas igrejas e ministérios jovens têm um
potencial enorme de criação de projetos que envolvam, além dos membros das igrejas, os jovens
da comunidade. Uma alternativa é a criação ou
fortalecimento de projetos de educação para a
cidadania. Projetos que viabilizem espaços de
reconstrução de valores éticos e morais, com a
participação da juventude como ponto chave,
ou seja, criação de projetos cujo protagonismo
juvenil seja valorizado, contribuindo, assim, para
a formação do projeto de vida do jovem.
h) Orar pelos jovens que sofrem os efeitos diretos da violência
Todas as manifestações das violências têm impactos em quem as comete, em quem as sofre e
em quem as presencia. A violência que atinge a
juventude tem impedido a vida de muitos jovens
(que morrem antes do que deveriam), a alegria de
muitas famílias que perdem seus filhos e o sorriso
de adolescentes e jovens vitimizados por desprezo, agressão, estupro e humilhações. Nos bancos
das nossas igrejas e nas nossas programações
juvenis existem jovens que sofrem os efeitos da
violência! É preciso estar atento a isso! É preciso
orar pela libertação de jovens que sofrem os efeitos físicos, psicológicos e sociais da violência. O
jovem criado à tapas e agressões tem necessidade
de provar o amor libertador de Jesus Cristo!

Assim como chegamos até aqui ...
assim continuamos!

Gilciane Abreu
Diretora Executiva

A

fidelidade, a vocação e a graça de
Deus nos trouxeram até aqui.
A Juventude Batista Brasileira, na última reunião do
seu conselho administrativo,
em busca de servir melhor
ao seu Deus e a sua geração,
aprovou, na dependência do
Espírito Santo e entendendo
ser essa a Sua direção, esse
documento que foi denominado declaração de missão,
que norteará as próximas
ações.
Nós não chegamos até aqui
– fomos trazidos até aqui. A
Juventude Batista Brasileira
tem uma história e respeitamos essa história. Homens e
mulheres ao longo dos tempos se dedicaram no serviço
aos adolescentes e jovens da
nossa nação. Hoje é a nossa
vez de contribuir e temos a
percepção da oportunidade
e da necessidade desta hora,
como um presente e uma
vocação de Deus que continuam sendo clara e forte.
Nós caminhamos juntos!
Como seguidores de Jesus
Cristo e testemunhamos a
unidade do Corpo de Cristo
mediante o desenvolvimento

de relações amorosas, comprometidas e desenvolvendo
parcerias sólidas. Carecemos
construir uma cultura de mutualidade.
As oportunidades necessitam ser discernidas. Não
podemos mais repetir programas que respondiam a
geração dos nossos pais. Precisamos entender, quais são
as reais necessidades desse
período pós-moderno, pós
internet. Quais são os principais desafios presentes e as
prioridades para o futuro.
Sentimos que a vocação de
Deus, nesta hora, nos convoca para o exercício eclesial responsável, para uma
vivência missional, íntegra e
integrada e uma postura de
serviço, amor e integridade
na construção de uma cidadania inspirada pelos valores
do Reino de Deus.
A escola, seja ela secundária ou de ensino superior,
é um dos maiores campos
missionários do mundo. Entendemos que o estudante
cristão, que é verdadeiramente seguidor de Jesus Cristo, é
a nossa grande mão de obra.
É preciso que urgentemente ajuntemos nossas forças
para uma ação impactante
nas escolas brasileiras. É do
conhecimento de todos que

o estudante passa mais tempo
na escola, envolvidos com
atividades e trabalhos escolares, que o tempo que ele
passa em casa e/ou na igreja.
A influência do ambiente
escolar na vida de um jovem
ou adolescente é incontestável. São várias as situações,
dentro e fora do ambiente
escolar, que precisam ser
consideradas pela JBB.
Estamos propondo a percepção das realidades das
mudanças e uma resposta
frente a esses novos desafios. Praticamente todos os
aspectos referente à maneira
como vivemos, pensamos e
nos relacionamos uns com os
outros estão se transformando em ritmo acelerado. Positivo ou negativo, sentimos o
impacto da globalização, da
revolução digital e da alteração no equilíbrio do poder
econômico e político da nossa nação. Algumas situações
que enfrentamos e percebemos em nossa sociedade nos
trazem tristeza e ansiedade.
Como vamos responder as
demandas que estão nos inquietando? O contexto de
toda nossa missão é o mundo
no qual vivemos, o mundo
do pecado, sofrimento, injustiça e desordem criacional,
para o qual Deus nos envia
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para amar e servir por amor
a Cristo. Como seguidores
de Jesus de Nazaré, qual será
nossa reação diante desses
desafios?
Estamos propondo linearidade. Somos jovens que
representam diferentes esforços de obediência a Jesus
Cristo e que sentem a necessidade de se relacionar,
crescer na comunhão e servi
a Deus no nosso chão e a
partir deste. Queremos que
a JBB represente exatamente
este propósito e se torne a expressão dos valores do Reino
de Deus.
O Evangelho nos fala do
Reino de Deus, que é um reino de paz e de justiça. Jesus
anunciou e viveu o Reino de
Deus e desafiou-nos a fazer
o mesmo. Nesse reino, Deus
está no centro e dá sentido
para a vida toda e a vida
de todos. Nele a justiça flui
como água num rio caudaloso e a esperança nasce como
o raiar do sol em novo dia.
Nele as crianças são cuidadas, os velhos bem tratados
e os jovens são fortes. Nele
a família prevê segurança e
aconchego e na comunidade uns cuidam dos outros. É
esse Reino que quer inspirar
a nossa liderança e fincar
marcas em nossa nação.

O Brasil é o nosso país e
celebramos sua gente, sua
cor misturada e seu sabor de
vida. Somos convocados a
andar no caminho de Jesus,
que é o nosso modelo, nossa inspiração e a razão da
nossa restauração pessoal,
comunitária e social. Sabemos que muitas e muitas
vezes, ficamos longe daquilo que Deus tem no seu coração para o ministério que
Ele nos confiou e até mesmo para cada um de nós, e
por isso, nos arrependemos
e entendemos que somos
absolutamente carentes da
graça de Deus.
Estamos trabalhando para
uma Juventude Batista Brasileira com um claro compromisso com a vida, a família
e a justiça. Que o Espírito
Santo nos conceda a graça de
ver nossos jovens sedentos
do Evangelho e vivendo os
valores do Reino.
Você pode acompanhar
o que está acontecendo no
cenário da JBB através de
nossa página no facebook
(Juventude Batista Brasileira).
O nosso site novo será
lançado em junho e você poderá obter mais informações
de como se envolver e participar de nossas atividades
(juventudebatista.com.br) .
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SIB de Teresina comemora 81 anos
com grande celebração

Toda a equipe coral, vocal, dança e teatro que participou do aniversário de 81 anos da SIB

Grupo de dança Khorus no especial de aniversário de
81 anos da SIB de Teresina

Ben Rholdan
Ministério de Comunicação
da SIB de Teresina

A

Ir Silvana Oliveira junto com o coral de 95 vozes da
SIB de Teresina

mensagem desafiadora e edificante a respeito da pureza
e da simplicidade do Reino
de Deus.
Outro ponto marcante desta celebração foi o grande
coro de 95 vozes que, aliado
ao ministério de teatro e ao

ministério de dança da igreja, apresentou a cantata “A
vitória”, de Kim Noblitt, um
trabalho de muita dedicação
e de extrema beleza artística, dirigido pela Ministra
de Música Silvana Oliveira,
esposa do pastor Georgival-

Segunda Igreja Batista de Teresina comemorou 81 anos
de existência. A
SIB, como é carinhosamente
chamada por seus membros
e congregados, foi fundada
em 21 de abril de 1932 e
desde então tem sido uma
grande agência propagadora
do evangelho de Cristo em
território piauiense. Uma
linda celebração marcou a
comemoração desta data tão
especial. Foram dois dias
cantando, contando e proclamando as verdades do
Reino de Deus, puro e simples. Nesta ocasião, a igreja
celebrou o batismo de 21
novos membros, cumprindo
a sua missão de fazer discípulos. Também ouviu a ministração da Palavra de Deus
pelo pastor Lars Gustav, da
Igreja de Deus Missionária Pr. Lars Gustav (convidado) e Pr. Georgivaldo
de Teresina, que trouxe uma Oliveira

Grupo de Teatro Metanoia apresenta uma peça

do Oliveira, que desde 2003
pastoreia a SIB.
“Somos uma igreja, viva,
santa e acolhedora. Este não é
um slogan apenas. É uma realidade que procuramos viver dia
a dia, uma marca que temos
nos esforçado para imprimir

Ministério Mudos que Falam traduziu toda a
celebração em LIBRAS para os surdos ali presentes

através das nossas vidas” – comenta o pastor Georgivaldo,
um sergipano, que há 10 anos
vem desenvolvendo um ministério frutífero e abençoador em
terras piauienses. “Aos pioneiros, que semearam a boa semente, e a todos os que deram
continuidade a esta grande
obra, fica a nossa gratidão. E
ao nosso Deus, toda honra
e toda a glória”. Completa o
pastor Georgivaldo.
Assim, a Segunda Igreja Batista de Teresina, uma igreja
dirigida por princípios bíblicos, informal, contextualizada, ágil e transparente em
suas ações, que valoriza pessoas acima de estruturas ou
programas e que tem experimentado o agir poderoso de
Deus em todos os momentos,
segue escrevendo uma grande história, consciente da
sua responsabilidade como
agência do Reino de Deus e
como proclamadora das boas
novas do evangelho de Jesus
Cristo, que salva, que liberta
e que transforma.
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Radical 10 anos: novas missões

África, que conta com 10
Marcia Pinheiro
Redação de Missões Mundiais participantes. Eles serão
comissionados em junho e
o a n o e m q u e seguirão para o Senegal. Os
c o m p l e t a 1 0 34 Radicais Latino-Amerianos, o Programa canos já estão divididos em
Radical tem duas equipes impactando comuturmas inéditas: o Radical nidades na Bolívia, Peru e
Ásia e o Radical Haiti. Os 22 outros campos da América
Radicais pioneiros (10 para a Latina.
Projeto Radical Ásia: Em
Ásia e 12 para o Haiti) estão
desde o dia 11 de março em outubro, os 10 pioneiros destreinamento no Seminário te projeto embarcarão para a
Teológico Batista do Sul do Malásia, onde permanecerão
Brasil, no Rio de Janeiro. A durante quatro meses para
aula inaugural teve um culto imersão cultural e aprendide abertura, cujo mensageiro zado da língua. Em fevereiro
foi o Pr. João Marcos Barreto de 2014, eles entrarão no
Soares, diretor executivo de campo de trabalho definitivo,
Missões Mundiais. Na oca- no Sudeste da Ásia.
Projeto Radical Haiti: Em
sião, os quatro integrantes
da quarta turma do Radical agosto, os 12 jovens seguirão
Luso-Africano também inicia- para o campo, o país mais
pobre das Américas e onde
ram seu treinamento.
“Tive a honra de pregar no ainda predomina o vodu.
culto de abertura do treinaMissão nota 10
mento desses novos Radicais.
“Parece algo maluco deiÉ inspirador ver jovens com
enorme potencial se apresen- xar tudo o que se tem para
tando com todo ardor para ir a um lugar que está todo
cumprir a Grande Comissão”, destruído. Mas eu penso nas
disse o Pr. João Marcos, que crianças do Haiti. Quero
aproveitou para pedir ora- cuidar delas, abraçá-las…
Acredito que por meio da
ções por esses jovens.
Atualmente, no Seminário minha profissão, eu posso
também está em treinamen- trabalhar com cooperativas,
to a nona turma do Radical projetos e captação de recur-

N

sos.” (João Cunha, 25 anos,
administrador, Radical Haiti
– IB Tabuleta/PI)

“O amor que sinto pela
Ásia vem desde que eu tinha
cinco anos, quando eu comecei a ter contato com os
esportes (taekwondo) desse
povo de história milenar.
Tudo o que eu aprendi a sentir pelos asiáticos – respeito,
entendimento da disciplina,
carinho, amizade – Deus
foi transformando em amor
durante o período em que
eu estava me preparando no
curso de Missiologia. Eu oro
por esse local de trabalho há
cinco anos, e há cinco anos
eu esperava uma resposta do
Senhor sobre isso. Foi quando chegou o Radical Ásia.”
(Débora Santos, 29 anos,
missióloga e fotógrafa, Radical Ásia – PIB Goiânia/GO)
Tudo o que estes jovens
querem é ser usados por
Deus. Eles se colocam como
ferramentas nas mãos do
Senhor. A turma é unânime
em dizer que é preciso continuar na dependência Dele.
Durante o treinamento, eles
são incentivados a estarem
conectados o tempo todo

Pioneiros do Radical Haiti

com Deus. Tudo o que os Radicais fazem no treinamento
ou no campo transcultural é
cumprimento de missão. Eles
estão em missão.
O Programa Radical conta
hoje com um total de 86
participantes: 36 em treinamento, 43 no campo e sete
em promoção no Brasil.
Em 10 anos de existência, o
programa já enviou cerca de
500 missionários aos campos
transculturais. Foram oito
equipes do Radical África,
três do Radical Luso-Africano
e oito do Radical Latino-Americano. Em 2012, também foi
enviada ao campo a primeira
turma do Radical Sênior. As
grandes novidades em 2013

são o Radical Ásia e o Radical
Haiti. Vem aí o Radical Europa. Aguarde informações.
Radical África 10
O coordenador do Programa Radical, Pr. Fabiano Pereira, convoca jovens
“missionários mochileiros”
dispostos a seguirem para a
África.
“Ore pelo continente africano. Precisamos recrutar 30
jovens para a décima turma
do Projeto Radical África”,
diz o Pr. Fabiano.
O treinamento desta turma
começa em agosto. Para fazer
parte da história do Radical,
inscreva-se através do e-mail
radical@jmm.org.br.

Sua oferta é muito importante
para Missões Mundiais
mos todos os cartões, e ao final acrescentamos 15%, que
é o que completaremos com
ações conjuntas, como cantina e lava a jato missionários.
(Pr. Joversi Xavier Ferreira
Junior – Comunidade Batista
Videira, Boa Vista/RR)

Igreja Batista Central Redentor

Feira missionária em Itambacuri, MG

enviadas durante todo o ano.
Willy Rangel
Portanto, para que a sua
Redação de Missões Mundiais
contribuição e a da sua igreja
ossos missionários para a Campanha 2013 sejam
recebem o sus- contabilizadas oficialmente,
tento enviado por a oferta precisa ser enviada
Missões Mundiais até o dia 30 de setembro,
porque você oferta e contri- quando termina o ano conbui para que o Evangelho de vencional.
Cristo seja testemunhado por
eles pelo poder do Espírito Igrejas se mobilizam para
contribuir com a obra
Santo.
missionária mundial
As ofertas enviadas para
Por todo o país, os batistas
Missões Mundiais chegam
através de três modalida- brasileiros estão sendo desades: a oferta do Dia Especial, fiados pelo poder do Espírito
do Plano Cooperativo da a não apenas orar para que
Convenção Batista Brasilei- o Evangelho chegue até os
ra (CBB) e do Programa de povos não alcançados, mas
Adoção Missionária (PAM). também a ofertar tempo e
E ao contrário do que muita recursos para que nossos
gente pensa, as ofertas para missionários tenham seu susMissões Mundiais podem ser tento e possam desenvolver

melhor seus projetos no campo onde atuam.
Ideias criativas não faltam.
Confira alguns relatos sobre
igrejas que contribuíram com
Missões Mundiais em 2013.

N

“Nunca na história da nossa igreja alcançamos um valor tão significativo para Missões. Estipulamos o alvo em
simplesmente 50% a mais
referente à última Campanha,
e para a honra e glória do
nosso Deus, e não só alcançamos este alvo, como ultrapassamos em quase 30%.
O fator predominante de
termos alcançado o alvo proposto pela igreja sem dúvida
se deve ao fato de termos
recebido um missionário e
vermos de perto o que se

tem realizado com nossas
ofertas.” (Pr. Carlos Henrique
Andrade Mazzini – PIB Itambacuri/MG)
“Organizamos o bazar missionário, e foi uma bênção! Tivemos outras programações,
como feira missionária com
os pratos típicos do livro ‘Sabores do Mundo’ e também
apresentações pelas classes da
EBD. Que possamos testemunhar às nações pelo poder do
Espírito.” (Patrícia Oliveira de
Souza – PIB Campo Acima,
Itapemirim/ES)
“Este ano levantamos o
alvo de uma maneira nova.
Cada família foi desafiada a
escrever em um cartão o seu
alvo familiar. Então, soma-

“Participei do acampamento de promotores voluntários
de Missões em Rio Bonito. Fiquei maravilhada com tantos
testemunhos. Nosso desejo é
que a igreja se envolva, participe e oferte. Organizamos
uma feira missionária com as
Mensageiras e os Embaixadores do Rei, e os desafiamos
a pesquisar mais sobre os
missionários.” (Eliane de Oliveira Santos – Igreja Batista
Central Redentor, Belford
Roxo/RJ)
Há várias formas de sua
igreja enviar a oferta para
Missões Mundiais: através
do boleto bancário ou depósito (Banco Bradesco, agência 1125-8, conta corrente
59000-2). Caso não tenha
recebido os boletos, escreva
para pam@jmm.org.br ou
ligue para a Central de Atendimento: 2122-1901 (cidades
com DDD 21) ou 0800-7091900 (demais localidades).
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A UMHBALP tinha um sonho...
E Deus realizou!

Dr. Reynaldo Corrales Filho
Presidente UMHBALP

E

ra um fim de semana de maio de 2004.
A PIB de São Vicente
enviou um homem batista a São Paulo na zona leste
da capital para a PIB Cangaíba onde ele participou de
um CICER – Curso Integrado
de Conselheiros de Embaixadores do Rei. Conseguiu
formar-me conselheiro de embaixador do rei com 98% de
aprovação e acerto na prova
realizada. Aquele homem batista voltou para a PIB São Vicente cheio de sonhos, cheio
de planos. Em novembro de
2004 Deus permitiu que o trabalho masculino missionário
do litoral paulista tivesse um
recomeço, onde há 10 longos
anos estava parado.
A UMMBALP (União Masculina Missionária Batista da

Associação do Litoral Paulista) “re - nasceu” com 4
valorosos homens batistas:
Reynaldo Corrales Filho, Jeremias Anacleto Costa, João
Jorge Fernandes e Sebastião
Cardoso dos Santos. Todos
nos olhavam com descrédito,
pois alguns, por desconhecer
o valoroso trabalho masculino missionário, com tristeza
ainda acham que os homens
batistas pouco ou nada fazem
na igreja e que as mulheres
são o “braço direito” dos
nossos pastores. Mas, esses
homens batistas tinham um
desafio, um sonho. A UMMBALP pela graça e misericórdia de Deus, cresceu, virou
UMHBALP (União Missionária de Homens Batistas da Associação do Litoral Paulista).
Dezenas de novos homens
batistas valorosos chegaram.
Todos tinham o mesmo sonho... E em agosto de 2011,

Deus incomodou a mim e ao
irmão Adriano Souza Santos,
onde sentimos que Deus nos
mostrava que já estávamos
prontos para sermos usados
para realizar o sonho... Realizar o 1º Acampamento
de Embaixadores do Rei do
Litoral Paulista!
Foram vários telefonemas,
reuniões, e-mails, oração,
lágrimas derramadas, clamor
a Deus. E para honra e glória
do Senhor nosso Deus os
dias 05, 06 e 07 de abril de
2013 vão ficar para sempre
marcados e gravados nos corações dos 51 Embaixadores
do Rei, 14 Conselheiros de
Embaixadores do Rei, 1 Conselheira de Embaixadores do
Rei (sim uma competente
Conselheira, Adriana Sodré),
representando as Embaixadas
das IB Areia Branca, IB Cidade Ocian, PIB Santos, PIB
Itapema – Guarujá e IB Jardim

Melvi mais 3 irmãs e 4 líderes
da UMHBALP. No aprazível e
aconchegante Acampamento
Colônia Veneza em Peruíbe
foram ministradas palestras
abençoadoras pelos CER Joel
Joaquim Rodrigues e CER Fabiano Roberto Arce. Também
houve gincanas, competições
bíblicas e esportivas, lazer,
integração entre as Embaixadas e entretenimento. O tema
do 1º Acampamento de Embaixadores do Rei do Litoral
Paulista foi “Esforçando-me
por uma vida digna”. A divisa
“para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os
chamou para o Seu Reino de
Glória”. A classificação final
das Embaixadas? 1º Lugar Embaixada Pr. Ilson Caetano
Ferreira da IB Areia Branca em
Santos; 2º Lugar – Embaixada
Pr. Irland Pereira de Azevedo
da IB Jardim Melvi em Praia
Grande; 3º Lugar – Embai-

xada Pr. Eduardo Augusto
Filho da IB Cidade Ocian de
Praia Grande; 4º Embaixada
Diácono Oseías Teles Barreto
da PIB Itapema – Guarujá em
Vicente de Carvalho e em
5º Lugar Embaixada David
Livingstone da PIB de Santos.
Todos nós voltamos para
nossos lares agradecidos a
Deus pelo sonho realizado. E
se Deus assim permitir e Cristo não voltar... Em 23, 24 e
25 de maio de 2014 já temos
um encontro marcado em Peruíbe, no Colônia Veneza: 2º
Acampamento de Embaixadores do Rei do Litoral Paulista
para honra e glória do Senhor
nosso Deus! Obrigado pastor
Genivaldo Andrade de Souza,
pastor Sérgio Luizetto Machado e pastor Anderson de
Lima Barros pelo apoio dado
à diretoria da UMHBALP.
Obrigado, Senhor, pelo sonho
realizado!

PIB em Itaquera comemora Bodas
de Ametista com grandes vitórias
Ozias R. da Silva
Pastor PIB em Itaquera

A

nossa Primeira
Igreja Batista em
Itaquera celebrou
Bodas de Ametista
(55 anos) nos dias 23 e 24/02
e 10/03, encerrando com batismo em uma chácara.
Foi um momento histórico para nossa Igreja, e uma
experiência de muita comunhão para os membros e
visitantes, quando recebemos
mais 16 novos irmãos. Tivemos a honra de receber como
pregador em uma das noites,
o pastor Genivaldo Andrade de Souza, presidente da
nossa convenção estadual.
Que trouxe uma poderosa
mensagem. E também a participação do Coral EmCanto
e Orquestra Musitá da nossa
Igreja.

Em comemoração 16 novos irmãos foram batizados

Quero compartilhar com
os irmãos algumas bênçãos
que temos recebido de
Deus. Como por exemplo:
temos hoje um ministério
de música, com coral, orquestra, coral feminino e

vários grupos musicais. Um
ministério com casais, com
encontros mensais e um
encontro anual em um hotel, grupos pequenos nos
lares, e muitas reconciliações. Hoje o nosso espaço

Igreja em festa pelos 55 anos

já não comporta mais, usamos todas as dependências
da Igreja e mais uma casa
onde temos quatro classes,
mas ainda precisamos de
mais espaço. É por isso que
a nossa Igreja, em assem-

bleia, já decidiu vender ou
permutar a nossa propriedade por um espaço maior,
estamos orando para Deus
nos mostrar esse espaço. E
pedimos que os irmãos nos
ajudem em oração.
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Departamento de Ação Social da CBB

Comece pequeno, mas comece!

Márcia Xavier
Missionária da JMN –
Fortaleza/CE

Q

uero falar de um
sonho lindo que
se tornou realidade, graças à
misericórdia de Deus por
cada uma de nossas crianças. Este sonho foi a implantação do Espaço Voar, programa social para crianças
de 7 a 11 anos que oferece
atividades diversas e divertidas que auxiliam as crianças
no seu desenvolvimento
socioeducativo.
Quando eu e minha família chegamos a Tauá, interior
do Ceará, para começar uma
nova igreja, deparamos com
muitas dificuldades. Deus
nos colocou num bairro bem
populoso da periferia que,
além de bastante pobreza,
havia todo tipo de problemas sociais. Comecei, então,
a trabalhar com crianças.
Iniciamos com um grupo
de aproximadamente 80

crianças. Eu me angustiava
quando, ao conhecê-las,
descobria os problemas que
elas enfrentavam, pois eram
crianças em vulnerabilidade
social. Percebi que precisava
fazer algo mais por elas e por
suas famílias.
Um dia compartilhei sobre
minhas angústias e sonhos,
e uma irmã disse uma frase
que guardo até hoje: “comece pequeno, mas comece”. Foi quando conheci o
Projeto Espaço Voar, e apaixonei imediatamente, era
tudo o que eu queria. Sem
muitos recursos, mas com
muita coragem e o apoio
da Coordenadoria de Ação
Social da Convenção das
Igrejas Batistas Unidas do
Ceará, iniciamos em 2008.
A primeira turma tinha doze
crianças no período da tarde.
Um sentimento de realização tomou conta de
meu coração e a certeza de
que esse era o caminho a
percorrer. Apesar de tantas
lutas e dificuldades, cada

ano o número de crianças
aumentava. Passamos a trabalhar com os dois turnos,
manhã e tarde. O projeto
ficou conhecido na comunidade e muitos pais nos
procuravam pedindo vagas
para seus filhos. Buscamos
parceria com a prefeitura e
conseguimos a merenda e
os salários de duas professoras. A equipe cresceu e
também o número de crianças matriculadas. Surge,
então, a oportunidade de
uma parceria com a Compassion, um sonho de mais
de dois anos, colocado aos
pés do Senhor. No final do
2º semestre de 2012 fechamos a parceria. Hoje temos
145 crianças matriculadas e

muito bem assistidas em todas as suas necessidades. O
alvo é até o final de 2013 o
Espaço Voar venha a alcançar 210 crianças. Não estou
mais coordenando o Espaço
Voar de Tauá. Deus me deu
a alegria de implantar esse
projeto e “contaminar” toda
a equipe com a visão.
Quando lembro tudo o
que passamos, todas as lutas
e dificuldades, louvo a Deus
por não ter desistido e poder
ver o resultado de tudo e
saber que valeu cada lágrima
e cada sorriso. Nosso sonho
atualmente é ter uma sede
própria para o Espaço Voar
de Tauá, visto que o local
é alugado e com isso não
conseguimos parcerias para

ampliar e construir salas.
Sei que Deus tem grandes
coisas para realizar através
deste projeto, que hoje já é
referencial na cidade, pois é
conhecido e respeitado por
toda a comunidade. Foi um
privilégio ter gerado esse
filho, cuidado durante o seu
crescimento e desenvolvimento e poder vê-lo caminhar com tanta maturidade.
Faria tudo outra vez e com a
mesma paixão!
Se você quiser saber mais
sobre o Espaço Voar, entre
em contato com a Coordenação de Ação Social da Convenção Batista Brasileira,
no e-mail: acaosocialcbb@
batistas.com ou telefone:
(21) 2157-5562.
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ara muitos, tudo que
é moderno é bom e
tudo que é antigo é
ultrapassado. O fato
de algo ser moderno torna seu
uso sempre aceito, mesmo
que o uso não seja adequado.
Entre as modernidades está a
Internet. Ela é muito útil, nas
pesquisas e na comunicação.
Mas é perigosa, se mal usada.
Uma das questões debatidas,
atualmente, são os problemas que ela traz. Em New
addictions – as novas dependências, Cesare Guerreschi
dedica um capítulo ao uso
e abuso da rede, principalmente ao cybersex addiction.
Dá-o como uma das patologias modernas.
Li um desabafo de uma mulher que se sentiu magoada
pela traição virtual. Sua grande dor é que foi trocada por
nada. Não por uma figura de
carne e osso, uma mulher que
competisse com ela. Ela poderia se comparar com outra
mulher, mas como se comparar com uma figura abstrata?
Li também a confissão de um
homem que teve problemas
sérios para consertar o relacionamento conjugal, após o
envolvimento virtual.
Uma pessoa ser comparada
ou trocada por outra é injusto,
mas tem base. Mas quando se
é trocado por nada, como a
pessoa se sente? O fato de que
não há envolvimento físico
pode aplacar a consciência
do culpado e lhe dá a ideia de
que não fez nada errado. Mas
não é assim.
O problema do
relacionamento virtual
Muitas vezes, é um relacionamento entre duas pessoas
desconhecidas, que estão em
cidades e até em estados diferentes, mas que desfrutam de
intimidade em confidências,
palavras, sentimentos e expressões de anseio. Há o distanciamento físico, mas não
o emocional. Soube de uma
pessoa que estava fazendo
terapia porque só conseguia
se relacionar virtualmente.
Vedara-se para relacionamentos reais, com gente de carne
e osso, face a face. Os relacionamentos virtuais são campo
propício para o surgimento de
patologias. Relacionamentos
reais também são, mas os
virtuais têm um agravante: a
pessoa se oculta e falseia sua
personalidade real. Algumas
até falseiam dados.
Quem se relaciona virtualmente nem sempre sabe com

quem o faz. Lida com uma
fantasia ou uma falsidade. Vi
uma charge com dois cães
teclando em computadores
e um dizia ao outro: “O bom
da Internet é que ninguém
sabe que somos cães”. Na
realidade, sabe-se pouco de
real da pessoa. Muito cão
moral se comunica pela Internet.
O relacionamento virtual
com desconhecidos pode evidenciar dificuldade de adaptação ao mundo real e pode
ser uma fuga para um mundo
imaginário. Mostra imaturidade e medo de relacionamentos
reais, se a pessoa depende
exclusivamente deles ou depende muito deles. O que está
em foco não é a Internet em
si. É a busca de envolvimento
emocional sem compromisso.
O que vier é lucro. Busca-se
aventura com desconhecidos.
Um mundo de ilusão.
Como os pecados
virtuais aparecem
A pessoa entra em salas de
bate papos. Escolhe o assunto
e a faixa etária. Aí, é aquela
pasmaceira de generalidades
e abstrações. Mas há salas
sobre sexo, nas quais se podem trocar fotos e marcar
encontros. Qualquer pessoa
medianamente informada
sabe que é perigoso se abrir
e marcar encontros com desconhecidos. Vez por outra
lemos de casos de violência,
até de morte, de encontros
assim marcados.
O pecado virtual começa
com boa dose de mentira. Ninguém diz: “Sou baixo, careca,
pernas tortas, nariz adunco, e
com mau hálito”. Diz-se um
Rambo. Nem diz: “Sou tão
feio que até minha mãe relutou em aceitar”, mas procura
mostrar-se como um Adônis
ou uma Vênus. Omite-se a
verdade sobre si e exageram-se partes para impressionar.
Um mundo irreal. Pessoas
sadias aceitam-se como são
e não mentem a seu respeito.
Elas têm relacionamentos reais
com pessoas reais.
A questão da pornografia
Um aspecto seríssimo é
a busca de pornografia. Sites pornográficos são muito
acessados e rendem fortuna
aos seus donos. Com a pornografia vem a pedofilia. A
pedofilia floresce por causa
da liberdade da pornografia.
A Internet, neste sentido, é
fonte de lixo. Reportagem do
Estadão, 07/02/2006, trouxe
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uma reportagem sobre como
a pedofilia era explorada no
ambiente da rede. Um pedófilo se orgulhava de que
nunca seria descoberto.
Por trás do avanço tecnológico está um usuário humano. Então o pecado estará
presente. “De fato, tenho
sido mau desde que nasci; tenho sido pecador desde o dia
em que fui concebido” (Sal.
51.5). O homem é um Midas às avessas. O que Midas
tocava virava ouro. O que
o homem toca é estragado
pelo pecado. A Internet é um
desses casos. A pornografia é
o exemplo mais forte, sério
e complexo. É uma doença
moral e psicológica. É perversão de um sentimento divino,
o amor sexual. É um vício
muito forte por mexer com
instintos primários. Quem
busca pornografia já decidiu
que vai se prostituir ou prevaricar ou adulterar. Ainda não
decidiu com quem e não teve
oportunidade. Mas já desceu
ao nível instintual.
A pornografia coisifica o homem e a mulher. Ela rebaixa
o sexo do nível do amor para
o nível do instinto, e avilta o
sexo. Numa sociedade em
que o homem foi reduzido a
animal, não é estranho que
isto suceda. Quem vive nos
instintos busca o sexo por
instinto, não por afeto e ternura. Há casais que buscam
a pornografia, juntos, na rede.
Outros alugam filmes pornográficos. Um homem disse,
certa vez, que isto apimentava
seu casamento. Ele devia estar
se tornando impotente, ou a
mulher tornando-se frígida, ou
o casamento ia muito mal. Se
um casal carece de pornografia para se desejar, o casamento está mal. Não há amor e os
dois precisam de estímulos.
Quem precisa de estímulo
sexual, se não tem problemas
fisiológicos ou orgânicos, os
tem emocionais ou morais.
Ou não ama. Onde há amor
genuíno não haverá pornografia. Ela avilta a pessoa. Uma
vez vi num caminhão: “Não
existe mulher feia. É você
que não bebeu bastante”. A
pornografia diz: “Não existe
parceiro desinteressante. É
você que não se ‘pornografou’
bastante”.
O casal que busca erotismo
na Internet desperta instintos,
mas maltrata o casamento.
Seu desejo sexual foi esvaziado de amor. Sexo e amor não
são a mesma coisa. Se a única
maneira de desejar o cônjuge

é pela pornografia, a coisa
vai mal. O melhor estímulo
é a manutenção do romance,
da continuidade do relacionamento amoroso, gentil e
respeitoso. Quem é desejado
por causa de pornografia não
é amado. É coisificado.
Alguém disse que usar a
pornografia é tão normal
como a fome. Se uma pessoa tem fome, mas a única
maneira de fazê-la comer é
cobrindo os pratos com véus,
tocando música sensual, descobrindo os pratos devagarinho, com luzes sobre eles,
ela tem problemas sérios. Se
a única maneira de despertar
interesse sexual é desta maneira, algo está errado.
Por que isto acontece?
Por que as pessoas buscam
pornografia e sexo pela rede?
Primeiro: o homem é pecador
e perverte as boas coisas. Li
que a energia nuclear poderia fazer com que se plantasse num dia e se colhesse em
outro. Mas ela trouxe o fantasma da destruição final. O
álcool, medicinal e carburante, é usado para embriaguez.
O pecador perverte os dons
divinos e as boas descobertas
humanas. Não é a coisa em
si, mas seu uso. Lembre-se
que você é pecador, mas um
pecador salvo, regenerado
pelo sangue de Cristo. Não se
rebaixe. Evite aprisionar-se.
“Cristo nos libertou para que
nós sejamos realmente livres.
Por isso, continuem firmes
como pessoas livres e não se
tornem escravos novamente”
(Gál. 5.1, LH) pode se aplicar
aqui, sem exegese.
Segundo: a pessoa perdeu
seus valores. Não se é cristão
apenas nos cultos ou em público, mas em todas as áreas da
vida. Lembremo-nos do Salmo
101.3: “Não porei coisa torpe
diante dos meus olhos”. Cabe
aqui o cântico infantil: “Cuidado, olhinho, com o que olha”.
Se Davi tivesse se portado
com classe, com educação, e
desviasse os olhos quando viu
Bate-Seba se banhando, teria
evitado muitos problemas.
Uma mulher se banhar não é
torpe, mas olhá-la ocultamente é. Cuidado com o olhar
indevido.
Terceiro: limitação teológica. “Ninguém está vendo”,
pensa a pessoa. Deus está
vendo. Nossa conduta deve
ser por causa dele.
Quarto: imaturidade. A
pessoa idealiza um cenário
para se estimular. Mas isto

exige devaneio, imaginação,
fuga do real. Fantasias podem
ajudar, mas quem se refugia
sempre nelas é imaturo.
Mais questões podem ser
aventadas, mas cito apenas
mais uma: falta pensar como
um cristão. Ao nos convertermos, devemos ter outra
mente: “Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto,
ponham o seu interesse nas
coisas que são do céu, onde
Cristo está sentado ao lado
direito de Deus. Pensem nas
coisas lá do alto e não nas
que são aqui da terra. Porque
vocês já morreram, e a vida
de vocês está escondida com
Cristo, que está unido com
Deus. Cristo é a verdadeira
vida de vocês, e, quando ele
aparecer, vocês aparecerão
com ele e tomarão parte na
sua glória. Portanto, matem
os desejos deste mundo que
agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus
desejos e a cobiça, porque
a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas
coisas que o castigo de Deus
cairá sobre os que não lhe
obedecem. Antigamente a
vida de vocês era dominada
por esses desejos, e vocês
viviam de acordo com eles.
Mas agora livrem-se de tudo
isto: da raiva, da paixão e dos
sentimentos de ódio. E que
não saia da boca de vocês
nenhum insulto e nenhuma
conversa indecente. Não
mintam uns para os outros,
pois vocês já deixaram de
lado a natureza velha com os
seus costumes e se vestiram
com uma nova natureza. Essa
natureza é a nova pessoa
que Deus, o seu criador, está
sempre renovando para que
ela se torne parecida com
ele, a fim de fazer com que
vocês o conheçam completamente” (Col. 3.1-10, NTLH).
Conclusão
Não use a Internet para
defraudar outros, mentir,
insinuar-se, forjar situações.
Não perca a condição de
cristão nem seja dominado
pelos instintos. A pornografia
é uma droga emocional e
livrar-se dela exigirá muito.
Ao sentar-se diante de um
computador você ainda é um
cristão.
O computador é moderno.
A Internet é moderna. A cruz
é antiga. Mas a cruz deve
balizar o uso do computador.
Não tenha a mente do mundo. Tenha a mente da cruz.
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Walmir Vieira
Diretor do Colégio Batista
Shepard, RJ

N

o artigo anterior,
apresentei alguns
argumentos que
justificam a existência e a necessidade da
permanência dos colégios
batistas no Brasil. Não obstante as enormes dificuldades
e nossos equívocos de gestão,
ainda há lugar para eles, sendo muito importantes para o
Reino de Deus neste mundo.
Reafirmamos, pois, resumidamente, que os colégios
privados confessionais devem existir, pelas seguintes
razões: a) aumento da ascensão social das famílias brasileiras; b) maior investimento
na educação dos filhos, por
agora serem em menor número por família; c) aumento
do número de evangélicos,
que procuram escolas confessionais para seus filhos;
d) aumento da exigência por
mais qualidade educacional
e por uma educação integral
e integrada, que podem ser
atendidas por nossas escolas; e) os pais com maior
formação intelectual também
privilegiarão o investimento
em educação de seus filhos;
e, f) o crescimento do desafio das famílias na criação
dos filhos, encontrando nas
escolas confessionais ajuda
para essa difícil tarefa.
Argumentamos, também,
que ainda podemos ser as
escolas que a sociedade de
hoje precisa, em função dos
diferenciais e da vocação que
possuímos: a) nossos colégios
são sem fins lucrativos; b)
nossa educação é movida por
uma nobre missão; c) nosso
pessoal administrativo e docente predominantemente
cristão; d) nossos imóveis são
majoritariamente próprios; e)
a gestão de nossas escolas é
acompanhada por pessoas
predominantemente sérias,
dedicadas e éticas; e, f) nossos projetos pedagógicos,
princípios de gestão e conteúdos pautados em princípios
cristãos e bíblicos.
Levar nossos colégios a
serem espiritualmente influentes; pedagogicamente
competentes; financeiramente equilibrados; patrimonialmente elogiáveis e adminis-

trativamente ajustados é uma
tarefa muito difícil, custosa e
demorada. Basta olhar, como
mencionado nos artigos anteriores, para os desafios macrossociais deste tempo, para
a cultura administrativa e pedagógica presente, há anos,
em nossos colégios e para a
fragilidade e a complexidade
do modelo de gestão adotado
por nós. Contudo, devemos
buscar realizar.
Ainda que a maioria dos
nossos colégios esteja em
grande dificuldade – e pode
ser até que alguns ainda fechem – vários, no entanto,
já têm conseguido bons resultados e ainda outros têm
dado sinais de que estão no
caminho da recuperação.
Para que isso aconteça, os
colégios precisam fazer uma
série de ajustes em sua estrutura, em sua política de benefícios, em seus critérios de
contratação e remuneração,
entre outras medidas geralmente antipáticas. Alcançar
essas metas não é fácil e tem
um alto preço político, especialmente para os líderes e
gestores sérios e éticos, com
desgastes pessoais e reações
duras dos que vislumbram
perder alguma coisa ou dos
que ainda defendem uma
cultura de gestão ultrapassada. Por esta e outras razões,
alguns gestores vão protelando ou não adotam as medidas necessárias para a superação da crise. Alguns não o
fazem por desconhecerem a
maneira mais adequada de
fazer. Outros se acomodam,
atendendo aos seus interesses
pessoais e à visão limitada
de alguns líderes influentes. Infelizmente, ainda que
tarde, alguém deverá tomar
medidas radicais e dolorosas.
Há casos em que, quando os
olhos são abertos, nada mais
há a fazer senão perder.
Entretanto, se realmente
quisermos que nossos colégios se mantenham e sejam
relevantes em nosso país,
eles precisam melhorar seus
processos pedagógicos, suas
salas de aulas e os demais
espaços de aprendizagem
(biblioteca, laboratórios, parques esportivos etc.), seus
equipamentos e mobiliário.
Precisam adequá-los às demandas de uma sociedade
cada vez mais tecnologiza-

Índices ideais de
gestão escolar
Antes de tudo, é preciso
ressaltar que, para uma instituição educacional atingir
índices ideais de gestão, o
pressuposto básico é que a
sua área pedagógica esteja
atualizada e saudável, sem o
que os índices não podem ser
alcançados e muito menos
sustentados por muito tempo.
Sobre uma área pedagógica
saudável discutirei em outro
artigo.
Uma escola administrativamente saudável geralmente
apresenta os seguintes índices e quesitos:

rescisão proporcional (2%),
vale transporte (2%), vales
refeição ou para lanche (3%),
uniformes, seguros, exames
médicos, encargos sobre horas extras, substituições por
licença e férias e outros.
Para as instituições que
têm certificado de filantropia
(poucas, em relação aos nossos 60 colégios), o acréscimo
sobre a Folha bruta é um
pouco menor, cerca de 30%.
Estas são isentas de recolher
ao Governo Federal a parte
patronal do INSS, em troca
do compromisso de gastar
20% de sua receita total em
gratuidades (não descontos)
para os mais pobres. É uma
vantagem que as filantrópicas
têm, mas que, por outro lado,
inclui um custo – que precisa
ser calculado, para ver se
compensa – ou seja, o da necessidade de precisarem contratar mais empregados para
atender a esta exigência. Infelizmente, a maioria de nossas
escolas tem índices acima de
65% com gasto de Pessoal,
inclusive as Filantrópicas
(que deveriam ter índices
inferiores a 60%). Para todos
os tipos de escolas privadas,
incluindo as nossas, só há
duas maneiras de buscar esse
índice: reduzindo pessoal ou
aumentando receita.

a) Gasta até 65% de sua
receita operacional líquida
com a Folha de Pagamento e
os Encargos Sociais. Receitas
operacionais líquidas são os
recebimentos pela prestação
de serviços educacionais
(mensalidades/anuidades) e
por outros serviços escolares,
deduzidos os descontos promocionais e as bolsas. Apura-se o valor gasto com pessoal
(incluindo os pagamentos
eventuais de autônomos –
RPA), acrescentando à soma
de todos os salários brutos
(sem descontos legais), mais
50% de encargos sociais (no
mínimo, para instituições
sem fins lucrativos). Este percentual de 50% de encargos equivale a todos os outros recolhimentos e gastos,
além do salário, relacionados
ao custo com pessoal, tais
como: INSS patronal e para
terceiros (26%), FGTS (8%),
PIS (1%), 13º proporcional
(8%), abono de férias proporcional (2%), previsão de

b) Uma escola saudável
tem, em seu quadro de pessoal, cerca de 10% de colaboradores docentes e administrativos em relação ao
seu número de matrículas,
ou seja, um empregado para
cada 10 matriculados. Quando isso não é possível, em
função do tamanho do campus da escola, da quantidade
de prédios e entradas ou das
exigências do contexto em
que o colégio está inserido,
prevalecerá o índice de até
65% da receita líquida sobre
o gasto total com pessoal. Isto
quer dizer que pode haver
um número maior de empregados (acima da regra de um
para dez), em função da necessidade, mas os salários terão que ser contidos para que
a soma deles não ultrapasse o
limite sustentável (65%).
O ideal administrativo é
que todos os segmentos escolares e os de apoio pedagógico fiquem no mesmo prédio
ou num espaço geográfico

da, esclarecida e atenta aos
seus direitos. Diante desses
desafios, também se impõe
a necessidade de conseguir
os recursos para investir. Este
desafio requer um enorme
exercício de criatividade e
sabedoria para o qual nem
todos os gestores estão preparados.
A ciência da gestão educacional estabeleceu alguns
índices ideais, retirados mais
da experiência empírica de
gestões bem sucedidas do
que dos manuais de administração escolar, pois estes
são poucos e estão, em vários
aspectos, desatualizados.
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bem próximo um dos outros.
Os setores administrativos
devem estar bem concentrados, numa só área. Isso
evita a contratação de mais
empregados, pois facilita a
acumulação, sem dificuldade, de tarefas por parte dos
empregados existentes. Infelizmente, nem sempre o ideal
administrativo se compatibiliza com o ideal pedagógico.
Ambas as áreas precisam
estar em permanente harmonia para que se ajudem
mutuamente.
c) Uma escola saudável
possui, em média e no mínimo, 20 mensalidades integrais pagas, por sala de
aula em funcionamento. Os
colégios são obrigados, por
Convenção Coletiva de Trabalho, a dar bolsas integrais
aos filhos dos empregados
administrativos e docentes.
Além disso, colégios confessionais costumam ter políticas generosas de bolsas que
favorecem, com descontos
mais altos, os filhos de pastores, de membros das igrejas
da denominação e de igrejas
evangélicas em geral. Esta
situação é possível e desejável, desde que se respeite
o critério de que a soma do
que se arrecada por sala de
aula seja equivalente a 20
mensalidades cheias ou sem
descontos.
Para tanto, as turmas, respeitando as exigências de
um processo de ensino e
aprendizagem adequado,
por segmento e faixa etária,
precisarão ter mais de 20 alunos pagantes (integralmente
ou com desconto) por sala.
Isto quer dizer que, se na
Educação Infantil, as turmas,
idealmente, devem ter de 15
a 20 por sala de aula, as do
Ensino Fundamental I, de 20
a 25, as do Ensino Fundamental II, de 25 a 30 e as do
Ensino Médio, de 30 a 40, na
média, a arrecadação por sala
de aula deve ser, no mínimo
de 20 mensalidades integrais.
Na próxima semana, continuarei apresentando alguns
índices de desempenhos ideais que os colégios batistas,
que conseguirão sobreviver,
deverão manter ou buscar
para serem os colégios que a
sociedade brasileira precisa e
que o Reino de Deus requer.

