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Neste mês de junho, Missões Nacionais convoca os batistas brasileiros 
para participar da Trans Copa das Confederações – uma versão da opera-
ção Jesus Transforma com ações nos dias dos jogos e apenas nas cidades 
sedes do torneio: Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro 
e Salvador. Veja como participar (pág. 07).

Trans Copa das
Confederações

O Departamento de Ação da CBB traz mais uma 
ação para encorajar a você leitor a participar dos 
espaços públicos da sua região, sendo um agente 
transformador, com integridade e justiça, a fim de 
mudar a realidade local. É com muita alegria que 
registramos o exemplo da Convenção Batista Mi-
neira, onde com ação entende sua função social e 
comprometimento com as crianças e adolescentes 
do estado de Minas Gerais (pág. 10).

A Igreja Batista da Capunga, no Recife, cele-
brou o Jubileu de Álamo, 90º aniversário, de sua 
organização com inspirativa programação. Entre 
tantas comemorações ocorreu o Recital do Coro 

dos Noventa Anos (em foto), com apresentação 
de músicas do CD comemorativo; Acampamento 
da Família; e Sessão Solene na Câmara de Vere-
adores do Recife (págs. 08 e 09).

Convenção Batista 
Mineira no Conselho 

Estadual da Criança e 
do Adolescente

IB da Capunga (PE) celebra 90 anos 
proclamando o evangelho de Cristo
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E D I T O R I A L

Cartas  dos leitores
editor@batistas.com

Família: Presente de 
Deus ou confusão 
da humanidade?

• Gostei muito do tema de-
senvolvido no editorial “Fa-
mília: Presente de Deus ou 
confusão da humanidade?”. 
As igrejas não podem ficar 
omissas diante da grande 
Babel que está se formando 
em meio às famílias.

A Igreja de Jesus Cristo foi 
estabelecida para pregar, en-
sinando todas as coisas man-
dadas pelo Filho de Deus, 
e dentre elas a instituição 
familiar é uma das mais im-
portantes, pois dela depende 
o prosseguimento da própria 
espécie e o futuro das igrejas.

Acho inadequado o Jornal 
Batista partir para uma dis-
cussão política, mas sinto ser 
válido o debate a respeito da 
instituição familiar. Tornou-
-se incontrolável o poder e 
o domínio da mídia na vida 
das pessoas, e O Jornal Ba-
tista tem um papel de grande 
importância junto aos líderes 
e componentes das igrejas, 
orientando-os e incentivan-
do-os a progredir em Cristo.

Quando se esgotar em nos-
sos corações o amor de uns 
pelos outros, de pais para 
filhos, de filhos para pais, 
de avós para netos, de netos 
para avós, devemos nos cal-
çar com o evangelho da paz 
e amar com o amor de Cristo, 
que é o grande poder capaz 
de transformar, pois o amor 

cobre uma multidão de pe-
cados (I Pedro 4.8). “O amor 
é Deus; quem permanece em 
amor, permanece em Deus e 
Deus nele”(I João 4.16).

O amor de Cristo é o remé-
dio para a doença da família; 
só ele pode curar essa confu-
são da humanidade.

Samuel Rodrigues de 
Souza

Gerontólogo e Ministro da 
3ª e 4ª idades da IB Cario-

ca, Méier, RJ

Memórias Inacabadas 
de autoria do Pastor Dr. 
Ebenézer Soares Ferreira
• Dos que estamos vivos, 

poucos conhecem a trajetória 
do ilustre irmão em Cristo 

Ebenézer Soares Ferreira de 
quem já lhe fiz referência no 
OJB de 09.10.2011, quando 
publicou o seu livro História 
do Colégio Batista Flumi-
nense.

É impressionante o dom 
de pesquisa de que Deus o 
privilegiou e a colocação de 
suas ideias e realizações em 
livros que edificam todos os 
que têm a oportunidade de 
deliciar-se com a leitura de 
suas obras.

Com Memórias Inacabadas 
podemos conhecer sua ativi-
dade como pastor, deixando 
marcas indeléveis de sua atu-
ação à frente de várias igre-
jas. Como educador, atuou 
no Colégio Batista Fluminen-
se e no Seminário Batista do 

Sul do Brasil como professor 
e diretor. Como escritor já 
publicou cerca de 30 obras. 
Como jornalista sempre 
presente em vários jornais   
denominações e seculares. 
Como líder é um exemplo 
que dignifica. Como cristão 
tem testemunhado com vigor 
a sua fé em Jesus desde os 
primeiros anos de sua vida 
até nestes últimos anos em 
que pode contar com tan-
tas conquistas intelectuais, 
domínio de vários idiomas, 
participação em convenções, 
congressos em vários países, 
honrando com sua presença 
e vigor intelectual os batistas 
brasileiros.

É um privilégio poder levar 
ao conhecimento de todos os 
queridos irmãos em Cristo, 
leitores de o nosso OJB, essa 
excelente obra do irmão e 
amigo pastor Dr. Ebenézer 
Soares Ferreira.

Kleber Rodrigues
Niterói, RJ

Errata
No texto Mãos de Mãe, pu-

blicado no dia 12/05/2013, 
página 5, onde se lê: “...de-
sejo, agradecido a Deus pela 
existência de minha mãe, 
de minha esposa, de minha 
neta...”, leia-se: “...desejo, 
agradecido a Deus pela exis-
tência de minha mãe, de mi-
nha esposa, de minha filha, 
de minha neta...”.

Nesta edição O Jor-
nal batista tem um 
pedido especial, 
convoca todos os 

seus leitores e alcançando 
assim as igrejas batistas de 
todo o Brasil, para orarem 
pelas crianças e os pastores. 
Hoje, dia 2 de junho, cris-
tãos de todo o mundo estão 
se unindo em oração pelas 
crianças desta geração, é o dia 
internacional de oração pelas 
crianças em crise. Hoje mui-
tas crianças estão em situação 
de calamidade por conta da 

pobreza, da falta de água nas 
áreas de seca, por agressão 
física e psicológica, por mo-
radia em área de risco. Mas 
as orações devem se estender 
a todas as crianças, como 
fazem as mães de oração, 
como também as mulheres 
que participam, em diversas 
igrejas batistas do país, do mi-
nistério Débora, que são mães 
que oram por seus filhos. É o 
momento de clamar a Deus 
por suas bençãos sobre as 
crianças, que precisam viver 
uma infância sadia e em paz.

Mas as orações de hoje 
devem se estender aos pas-
tores também. No próximo 
domingo será comemorado 
o dia do pastor, entretanto 
durante todo o mês o pastor 
é lembrado. Assim deve ser 
também nas orações espe-
cíficas. Ore por seu pastor, 
pelos pastores líderes, pas-
tores que estão à frente da 
denominação, todos pre-
cisam do revestimento do 
Espírito Santo para exercer 
com sabedoria o seu minis-
tério. Como não lembrar dos 

pastores missionários, dos 
pastores que exercem minis-
térios diversos, sempre com 
o intuito de abençoar vidas, 
sendo usados por Deus. Que 
o Senhor instrua os pastores 
para que suas palavras e 
desições sejam inspiradas 
em Jesus.

Na próxima edição de O 
Jornal Batista seus leitores 
encontrarão mensagens aos 
pastores e suas ovelhas. Se-
rão palavras de orientação 
e exortação, mas todas para 
abençoar suas vidas. (AP)

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

Em 30 de novembro 
de 2012, no Templo 
Memorial Batista, um 
coro, composto de 

membros de igrejas evangé-
licas do Distrito Federal e 
mantido por uma associação 
cultural, executou o “Kyrie” 
e o “Gloria” da “Messa di 
Gloria”, de Giacomo Puccini 
(1858-1924). Essas peças ti-
nham sido apresentadas, em 
07 de dezembro de 2008, no 
mesmo local e pelo mesmo 
coro.

Possuímos um disco LP 
(“Erato” – EPR – 15.584), 
exibindo a execução dessas 
peças por coro e orquestra, 
regidos em 1974 por Michel 
Corboz, que comentamos 
neste semanário (OJB, 09 
abr 89).

Puccini é conhecido na 
música erudita por suas ópe-
ras “La Bohème”, “Tosca” 
e “Madama Butterfly”, que 
tratam de temas mundanos.

Uma italiana “combina-
zione” (fosse no Brasil, seria 
um “jeitinho” ...), permitiu 
a Giacomo herdar a função 
de organista, quando seu pai 
morreu em 1864, embora na 
ocasião o herdeiro tivesse 
somente seis anos de idade.

Alguns tubos do órgão, 
roubados e vendidos no 
mercado clandestino, não 
somente forneciam algumas 
liras para comprar cigarros 
(Puccini morreu por causa de 
um câncer de garganta), mas 
também obrigavam o ado-
lescente a improvisar auda-
ciosas harmonias e curiosas 
modulações durante os ser-
viços religiosos na catedral, 
de maneira a disfarçar a au-
sência das notas roubadas... 
Foi então acusado de trazer 
o teatro para dentro do tem-
plo; injustamente, pois levou 
algo sagrado para o ambiente 
profano.

Em 1875, após uma re-
presentação de “Aída”, de 
Giuseppe Verdi (1813-1901), 
decidiu ser compositor de 
óperas, desprezando o car-
go de organista da catedral. 
Seduzido pela ópera, aban-
donou a música religiosa. 
Escreveu o crítico Rogério de 
Cerqueira Leite que Puccini 
percebeu que seu talento bár-
baro “não serviria para erigir 
grandes catedrais”, mas con-
seguiria “chamuscar Verdi”.

Com 20 anos de idade, em 
1878 compôs, tão somente 
para ser admitido no insti-
tuto musical “Pacini”, em 
Lucca, duas peças litúrgicas. 
Estranhamos que Puccini não 

tenha confessado conheci-
mento da “Messa di Gloria”, 
de Gioacchino Rossini (1792-
1868), arquivada em Lucca, 
sua cidade natal.

De acordo com a teoria de 
Harold Bloom, o poeta novo 
faz do precursor um comen-
tário à sua própria obra; cada 
poema é uma interpretação 
de algum poema anterior; 
aplicando-a à missa de Puc-
cini, nela podemos explicar 
a de Rossini.

As duas peças em 1880 fo-
ram acrescentadas à “Messa 
di Gloria”; o manuscrito foi 
redescoberto, em 1945, pelo 
padre Dante Del Fiorentino. 
A carreira do operista Puccini 
baseou-se nesta missa. Mas 
ele nem se interessou em 
publicar a missa, o que só 
ocorreu em 1951.

O primeiro triunfo tea-
tral, com a ópera “Le Villi” 
(1884), desviou definitiva-
mente a atenção de Puccini, 
da música religiosa para a 
ópera.

Ruy Wanderley, em 1977, 
informou que Puccini, além 
das 12 óperas, ainda encon-
trou tempo para compor 
música sacra. Diremos de 
maneira diferente: depois da 
missa de 1880, Puccini não 
achou mais tempo para a 
música religiosa ...

Em sentido contrário, Puc-
cini atribuiu maior valor às 
suas óperas: o “Kyrie” servi-
rá de introdução em “Edgar” 
(1889); o “Agnus Dei” será 
um madrigal no segundo 
ato de “Manon Lescaut” 
(1893); o tratamento coral 
da missa anuncia o Puccini 
dos últimos anos, particu-
larmente o que se ouve na 
ópera “Turandot” (1924); 
isto demonstra a preocu-
pação pouco religiosa da 
referida obra.

Na opinião de Otto Maria 
Carpeaux (1900-1978), ele 
foi “um músico altamente 
dotado, genial inventor de 
melodias, dono de fina cultu-
ra musical e de uma lingua-
gem personalíssima. Traiu 
sua arte. Sacrificou tudo ao 
sucesso comercial. ... tornou-
-se fornecedor de melodias 
para a boate”.

Felizmente, o gênero sacro 
livrou-se de um falso com-
positor de música religiosa. 
Neste caso, a missão do críti-
co é “desmotivar” os leigos e 
os dirigentes de música, para 
que não sejam enganados.

Em 1970, o musicólogo 
Herbert Handt pesquisou a 
história musical de Lucca 
e reconstituiu a missa de 
Rossini. Também esta missa 
contém trechos corais de 

óperas. Diz-se ainda que a 
música de Rossini é de es-
sência muito frívola para ser 
religiosa; seu gosto não era 
o mesmo que predominava 
na época de Bach.

Pode-se duvidar da sinceri-
dade do sentimento religioso, 
mas é inegável que Rossini 
contribuiu para o repertório 
de música religiosa erudita 
com, pelo menos, três obras: 
“Messa di Gloria” (1820), 
“Stabat Mater” (1832-1841) 
e “Petite Messe Solennelle” 
(1863-1864).

Começando pelo século X, 
podem ser citadas 100 obras 
sacras, dentre as quais, com 
acerto e proveito, o regente 
poderia ter escolhido, sem 
precisar de um compositor 
cuja mente estava contami-
nada por melodias sensuais 
e temas profanos.

O músico evangélico, seja 
cantor, instrumentista ou re-
gente, quase sempre atraído 
pela invenção melódica, que 
prefere Puccini, acaba prete-
rindo a música sacra.

Esperamos que o conjunto 
vocal que em duas oportuni-
dades executou a missa de 
Puccini explore outras fontes 
de música religiosa erudita. 
O que escrevemos a respeito 
dele serve para qualquer ou-
tro, em qualquer lugar.

MÚSICA
Rolando de nassau
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
Pastor, professor de Psicologia

Condenação dos 
maus pastores

reflexão

O Senhor, várias 
vezes, condenou 
as más ovelhas 
do Seu rebanho. 

Por outro lado, houve oca-
siões em que Ele também 
condenou os maus pastores: 
“Ai dos pastores que destro-
em e dispersam as ovelhas 
do meu pasto, diz o Senhor” 
(Jeremias 23.1).

O problema dos maus pas-
tores do Reino de Deus é 
um assunto enfrentado tanto 
pelos profetas, quanto pelos 
apóstolos. De acordo com 
Jeremias, os maus pastores 
cometem duas maldades, 
por causa do seu comporta-
mento e por sua pregação. 
Primeiro, eles “destroem” 
as ovelhas, demolindo suas 
convicções, escandalizando 
sua boa fé, extorquindo o 

seu dinheiro. Como con-
sequência, eles cometem a 
segunda maldade: “disper-
sam as ovelhas”, levando-as 
a desacreditar as igrejas e a 
não mais frequentar a comu-
nidade cristã.

Precisamos, hoje, de mais 
“bereanos”. Precisamos de 
mais membros de igreja que, 
após ouvirem seus pregado-
res, vão à Bíblia, para confe-
rir sua veracidade. Não com-
pram gato por lebre... Estes 
crentes serão elogiados por 
Jesus, como na carta à Igreja 
em Éfeso: “sei que você... 
pôs à prova os que dizem 
ser apóstolos mas não são 
e descobriu que eles eram 
impostores” (Apocalipse 2.2). 
A condenação dos maus pas-
tores vem de Jeremias e é 
reforçada por Jesus.

Pr. Alfredo Neves Brum
Psicólogo, pós graduado 
pela Santa Casa de 
Misericórdia, RJ

Entendendo de an-
temão que só Deus 
pode mexer no lugar 
onde mora a angústia; 

no âmago daquele que vive o 
problema. Quando muitos se 
incomodam com os que res-
ponsabilizam Deus por suas 
crises – blasfêmia – respon-
dem os críticos. Aproveito 
para uma ligeira análise do 
texto de Salmos 103.14 que 
diz: “Deus conhece a nossa 
estrutura e lembra-se que so-
mos pó”. Deus nos fez assim! 
Tentando harmonizar tais 
diferenças proponho uma 
aplicação do termo pó.

Creio que uma das maiores 
experiências da dor seja a 
morte de um ente querido; 
dependendo da personali-
dade e das circunstâncias, 
outras perdas podem ser tão 
fortes quanto a morte. Neste 
momento os amigos que os 
cercam ficam sem saber o 
que dizer e como aconselhar 
e ser o apoio para o que so-
fre. Boa parte das vezes usa 
termos que são clichês, ditos 
culturais sem a devida refle-
xão daquilo que a tradição 
e/ou a cultura, ligadas à reli-
gião “ensinam”. “Não chore!” 
“O crente não pode chorar”. 
No caso do falecido ser cren-
te se diz: “Ele já está com 
Deus, um lugar muito melhor 
que o nosso”; “crente quando 
morre fica com o semblante 
bonito”. Dependendo da 
religião que o “conselheiro” 
professa poderá dizer: “onde 
ele estiver vai ficar triste ao 
ver você assim, chorando”. 
Ou seja: cada consolo vem 
de acordo com o que o con-
selheiro pensa e crê.

Quando estudei o mes-
trado meu ensaio foi sobre 
“A morte interrompendo a 
rotina da vida”. Minha defe-
sa foi contrária aos consolos 
usados acima: O próprio 
Jesus chorou no falecimento 
de Lázaro e, ao acompanhar 
outras situações semelhantes, 
não reprimiu tais sentimentos 

e suas manifestações. Trago o 
entendimento do pó aplicado 
a nós que fomos feitos do pó 
e ao pó tornaremos. Assim 
quero subjetivar nosso enten-
dimento e comportamento 
de esperança e fé no Senhor 
com os estados do pó que 
veremos.

São três os estados do pó 
em seus vários estados:

O pó: um incômodo sobre 
os móveis e outros lugares
Ali ele é absolutamente 

vulnerável; ao ser espana-
do vai para outro lugar. Na 
hora daquela dor a razão 
é dominada pela emoção 
que fala mais alto e ocupa 
um lugar de expressão livre, 
sem controle ético. Capaz de 
blasfemar contra os fatos e o 
próprio Deus. Ele conhece 
a nossa estrutura; também 
como o pó ficamos instáveis.

O pó como segundo 
estágio torna-se lama

Sendo mais incômodo que 
o pó citado acima; ao ser 
retirado com um pano mo-
lhado e torcido no balde, o 
pó torna-se uma lama. Ainda 
assim, pó molhado. Como na 
ilustração; o que vive uma 
dor perde o próprio controle 
emocional; a razão é esque-
cida. É hora de negar o fato 
vivido. Como a lama, por 
inclinação, deseja ir para o 
ralo; o que está sofrendo de-
seja sair de cena; até morrer, 
perde ainda que por algum 
tempo, o prazer de viver.

O pó quando 
consegue erguer-se

No terceiro estágio do pó é 
restaurado pelo calor do sol 
que o faz resistente, ganha 
forma e pode, pelo apoio 
experimentado, tornar-se 
firme. Como o pó em que a 
própria experiência do fogo, 
ateado ao barro transforma-
-o em um tijolo, telha e etc. 
Neste estado possibilita a 
reflexão, a racionalização e, 
por último, aprende a convi-
ver com aquela angústia. Daí 
será possível reconhecer o 
Deus que o acompanhou em 

todo o processo. Ou seja: Da 
vulnerabilidade do primeiro 
estágio do pó, a uma conse-
quente firmeza de fé, emoção 
e espiritualidade.

Neste estágio o que sofreu 
já pode ser amparo (tijolo) 
de outro que está sofrendo, 
como lama. Não se colocan-
do como vitorioso exemplo, 
mas como um ombro amigo 
para ouvir, sem criticar ou 
recomendar, cumprindo o 
que nos ensina Isaias 50.4: 
“O Senhor Deus deu-me a 
língua de um discípulo para 
que eu saiba reconfortar pela 
palavra o que está abatido. 
Cada manhã ele desperta 
meus ouvidos para que escu-
te como discípulo”.

Com essa ilustração de-
fendo que o olhar de Deus 
sobre nosso sofrimento é 
mais misericordioso do que 
nós humanos quando nos 
oferecemos para apoiar o 
que sofre e aproveitamos 
para recomendar um bom 
texto bíblico; bastante ade-
quado à situação e, por ve-
zes oferecemos um tom de 
reprovação ao sentimento 
daquele que, descontrolado 
pelas circunstâncias, se vê  
confrontado negativamente 
em sua fé. Certa contradição 
ao ensino bíblico sobre o 
Deus que nos fez frágeis e 
que, por suas misericórdias 
de pai e do consolo através 
do Espírito Santo, bem como 
no exemplo do filho Jesus. 
Ele chorou!

O que aprendo com esta 
ilustração?

Se você é o que está sofren-
do as dores aqui referidas, 
lembre-se que o Deus que 
é o Senhor, conhece a sua 
estrutura física, emocional e 
social; assim sendo entende 
o seu descontrole não se 
afastando do que sofre e o 
procura como lenitivo.

Se é quem assiste ao que 
sofre, talvez seja melhor ofe-
recer o ombro físico para o 
que chora; não use de muitas 
palavras, não sugira algu-
ma ação ou expressão de 
sentimento. Não é por mui-
to falar que serás ouvido. 
Disponha-se a falar usando 

palavras com tons suaves 
que não desperte o choro 
convulsivo; alterando o ritmo 
respiratório (respirar pela 
boca) que produzirá super 
oxigenação no cérebro e 
muita dor de cabeça; ou em 
alguns, perdendo a lucidez e 
necessitando de atendimento 
médico. O estágio final será 
a condição demonstrada de 
saber conviver com a perda; 
não o esquecer-se de quem 
ou do que se foi.

Nos dias seguintes busque um 
contato pessoal ou telefônico, 
ofereça-se para alguma ativida-
de que o fará sentir-se apoiado 
em seu dia a dia. Mostre isso 
com discrição e simplicidade 
sem invadir seu espaço de de-
cisões. O tempo de restauração 
emocional, social, cognitivo e 
espiritual depende da personali-
dade e do temperamento. Jesus 
tem o melhor consolo que o 
que sofre precisa.

Deus o abençoe!
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Sâmia
Missionária da JMM no 
Oriente Médio

A todo o momento a 
TV mostra as atroci-
dades da guerra ci-
vil na Síria. Fala-se 

dos milhares de mortos, aliás, 
essa semana os jornais já 
noticiam 82 mil mortos com 
12.500 desaparecidos desde 
o início do conflito em março 
de 2011. A região sempre foi 
mesmo um “caldeirão ferven-
te”, especialmente devido ao 
conflito palestino. Porém, o 
que realmente está por de-
trás desta guerra? Será que a 
crise na Síria terá um fim para 
breve? Por que este conflito 
pode tomar dimensões ainda 
maiores?

Minha pretensão aqui não 
é descrever como tudo se ini-
ciou, uma vez que a internet 
está cheia de informações 
sobre guerra da Síria, mas 
lançar um olhar sobre os pos-
síveis desdobramentos desta 
guerra. Para tal, precisamos 
entender o pano de fundo 
por trás do aparente conflito 
civil.

Em primeiro lugar, existe o 
aspecto religioso da guerra: 
o Presidente sírio perten-
ce à minoria xiita do ramo 
alauita (são islâmicos, mas 
considerados como uma sei-
ta dentro da religião), sendo 
a maioria do povo de linha 
sunita. Porém, dentro do país 
também atuam as milícias 
dos “jihadistas” (Jihad: guerra 
santa) - recentemente aliados 
à Al-Qaeda. Defendem uma 
posição do Islã moderado 
no país, seu objetivo é tirar o 
Bashar do poder.

Atualmente os principais 
grupos milicianos no país 
são: Exército Sírio Livre que 
apoiam o Ocidente e defen-

dem um Estado Democráti-
co na Síria, os Salafistas da 
Frente Islâmica da Síria (são 
sunitas fundamentalistas e 
ultraconservadores do Islã), 
finalmente os Jihadistas da 
Al-Nusra e os Jabha Al-Nusra 
(grupo de terroristas também 
ligados à Al-Qaeda), dentre 
outros que lutam pelo poder 
contra Bashar al-Assad. A 
maioria com uma ideologia 
terrorista e ultrarradical. A 
tensão é grande, pois quem 
de fato os EUA devem apoiar 
contra o ditador Bashar? Essa 
é uma pergunta difícil para o 
cenário atual.

Externamente, o eixo é for-
mado pelos países sunitas que 
fazem fronteira com a Síria: 
Turquia e Jordânia, e, por 
Israel. A Síria tem ao seu lado 
o Hesbollah (Líbano) e o Irã 
(país vizinho de linha xiita). 
O Governo iraniano faz opo-
sição aos países sunitas da re-
gião e ao Ocidente. É através 
dele que o Presidente Bashar 
vem se mantendo no poder, 
uma vez que fornece grande 
arsenal bélico para este país. 
No entanto a Síria não conta 
somente com seus vizinhos 
xiitas, ela tem o apoio da Rús-
sia e da China. O Hesbollah, 
inimigo feroz de Israel, tem 
combatido muitas vezes ao 
lado do exército sírio em troca 
de armas de longo alcance.

Antes de analisarmos o tri-
ângulo: Síria, Hesbollah e 
Irã contra Israel precisamos 
entender o papel da Rússia e 
China em apoio ao Governo 
sírio. As alegações da China 
e Rússia para o veto de uma 
intervenção militar por parte 
da ONU são plausíveis, com 
base nos eventos anteriormen-
te ocorridos em outros países 
que receberam a presença dos 
militares norte-americanos. 
Contudo, as ambições da Chi-

na são de caráter financeiro, 
uma vez que vem crescendo 
comercialmente na região 
com a crise. A Rússia por 
sua vez, aliada da Síria desde 
a Guerra Fria tem os sírios 
como seus maiores compra-
dores de armas. Em contrapar-
tida, a Síria concedeu à Rússia 
o uso da base naval Tartus, 
extremamente estratégica 
para seu posicionamento na 
região, pois dá acesso direto 
ao Mediterrâneo.

Como podemos ver o con-
flito têm várias nuances pelos 
bastidores que precisam ser 
entendidas, a fim de não fa-
zermos uma análise simplista 
dos fatos. O interesse da Chi-
na e da Rússia na região está 
para além de uma solução 
pacífica ou preocupação com 
a população civil. Eles têm 
interesses estratégicos, com 
vias comerciais e políticas. O 
que na verdade, não diverge 
dos interesses ocidentais. A 
instabilidade da região, desta 
forma, afeta todas as potên-
cias envolvidas.

Agora sim, voltemos a anali-
sar o triângulo político consti-
tuído contra Israel e seus pos-
síveis desdobramentos para o 
Oriente Médio. Para Teerã a 
Síria não é apenas seu aliado 
diplomático, mas potencial-
mente parceiro contra Israel. 
Até porque, sua geopolítica 
favorece ao Irã conexões com 
Hesbollah e demais grupos 
com os mesmos interesses 
que os seus.

Além disso, a ligação com 
Hesbollah é de sua importân-
cia para Mahmoud Ahmadi-
nejad (Presidente iraniano), 
uma vez que os mísseis do 
Hesbollah seriam uma gran-
de ameaça para Israel. Este 
é o temor dos israelenses no 
momento: que os sofisticados 
e potentes armamentos sejam 

transferidos para o Líbano, 
alterando assim, o equilíbrio 
de forças da região. Foi por 
isso que recentemente Israel 
se antecipou e enviou mísseis 
à Síria. Seu alvo era impedir 
que o Hesbollah recebesse 
todo o arsenal antinaval e 
mísseis terra-ar.

O conflito da Síria, portan-
to, pode transformar-se em 
um conflito regional com 
magnitudes mais amplas. A 
cooperação entre a Síria e o 
Irã envolve o fornecimento de 
voluntários revolucionários 
iranianos, a fim de treinarem 
o exército de apoio ao Bashar, 
com a finalidade de fortalecer 
a segurança nacional e pro-
ver armas. Numa visão mais 
amplificada, o Irã também se 
prepara para um cenário pós-
-Bashar estreitando seus laços 
com milícias governistas, a 
fim de não perder seu poder 
e de alguma forma manter o 
atual presidente como força 
de influência no país através 
dessas milícias. Isso permitiria 
que o Hesbollah e o Irã ainda 
desfrutassem de alguma fatia 
do território.

Como disse recentemente o 
rei da Jordânia, quem subes-
timar o potencial de Bashar 
e sua atual condição bélica 
estará mostrando desconhe-
cimento total da situação. 
Segundo ele, destituir Bashar 
do poder não será algo tão 
fácil de acontecer. Para a Mo-
narquia Haschemita (jordâ-
niana), o conflito ainda está 
longe do fim. Além disso, o 
Presidente sírio declarou em 
canal de TV em seu país, que 
se vingará de seus inimigos 
fazendo menção abertamen-
te à Jordânia e Turquia. Sua 
alegação foi de que os mili-
cianos e suas armas entraram 
na Síria, através das fronteiras 
com estes países.

Tanto a Turquia quanto a 
Jordânia, já pagam o preço da 
guerra com o grande número 
de refugiados em seus territó-
rios. Na Jordânia, por exem-
plo, até 2014 terá 40% de 
sua população de refugiados 
sírios. Apesar da ajuda finan-
ceira internacional, o custo 
de vida aumentou muito e o 
país não terá como fornecer 
água para tanta gente. A insa-
tisfação popular também já se 
pode ser sentida. Para tentar 
proteger seu país das ameaças 
de Bashar, o rei Abdullah II 
conta com 350 militares ame-
ricanos treinando seu Exército 
por medidas de segurança. 
Ele teme a vulnerabilidade 
de suas fronteiras, e o uso de 
armas químicas por parte do 
Governo sírio.

A situação da Turquia neste 
panorama não é diferente da 
Jordânia. Bashar al-Assad quer 
se vingar de todos os seus ini-
migos sunitas alinhados com 
o Ocidente, que segundo ele 
apoiaram os grupos terroristas 
presentes em seu território. O 
recente atentado na Turquia 
que matou 51 pessoas foi or-
ganizado pela polícia secreta 
síria (Mukhabarat). Quais as 
principais consequências que 
seguem a partir de agora? A 
Turquia começou a pressionar 
a ONU para uma intervenção 
militar. Um clima de instabi-
lidade e tensão acelerou os 
ânimos, uma vez que a Síria 
mostrou que falava sério ao di-
zer que se vingaria. Por outro 
lado, os próprios refugiados já 
são uma grande ameaça para 
segurança destes Governos.

Israel, insistindo em impedir 
a Síria de fornecer armas para 
o Hesbollah inevitavelmente 
empurrará o Irã para o centro 
do conflito ao lado de seus 
principais aliados. Estará de-
flagrada a guerra regional!



vida em família
Gilson e Elizabete Bifano
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O que mais os líde-
res do movimen-
to homossexual 
querem é uma 

palavra infeliz ou que seja 
usada fora do contexto do 
qual está inserida. É o que 
pode acontecer com as pa-
lavras do deputado estadual 
(SP) Carlos Bezerra Jr.

Carlos Bezerra Jr é um par-
lamentar evangélico atuante. 
Segundo seu site, foi autor 
do Programa Mãe Paulis-
tana. Criou o Programa de 
Enfrentamento à Violência 
Infanto-Juvenil. O que pre-
ocupou-me ao ler um artigo 
do deputado é sua citação 
quanto a questão da homos-
sexualidade.

Em um artigo publicado em 
seu blog, intitulado “fé cega, 
faca amolada”, Carlos Bezer-
ra Jr. afirma: “Há mais de dois 
mil versículos na Bíblia falan-
do sobre o cuidado com os 
pobres e aproximadamente 
seis tratando sobre homosse-
xualidade, por exemplo. No 
entanto, não se vê nenhum 
projeto para atender a quem 
sofre. Pergunto: Quantas 
vezes Jesus falou sobre ho-
mossexualidade? Respondo: 
Nenhuma… No topo da lista 
dos confrontados pelo Mestre 
estavam os homossexuais? 
Ou eram os hipócritas religio-
sos de Sua época? Por que, 
então, super explorar alguns 
temas de forte apelo eleitoral 
e desvalorizar outros, clara-
mente enfatizados pela Bíblia 
e por Jesus? A quem interessa 
reduzir a essência amorosa e 
transformadora da mensagem 
de Jesus à agenda moralista? 
Será que esses que fecham os 
olhinhos diante das câmeras 
da imprensa, parecendo mui-
to espirituais, não os mantêm 
bem abertos, fixos nos votos 
que podem tirar de todo esse 
teatro?”

Bezerra Jr., no seu artigo, 
quer chamar a atenção para 
que os cristãos não fiquem 
presos à luta contra as ques-
tões da homossexualidade. 
Até conclama para que ou-
tros temas, como o fortale-

cimento da família, entrem 
na pauta.

Entendi a posição de Be-
zerra Jr, mas acho que ele 
só pecou quando faz a si 
mesmo a pergunta “Quantas 
vezes Jesus falou sobre a ho-
mossexualidade? Respondo: 
Nenhuma...”.

Ainda no seu artigo, ressal-
ta que há mais de dois mil 
versículos bíblicos falando 
sobre o cuidado com os po-
bres e aproximadamente seis 
tratando sobre homossexu-
alidade.

A impressão que tenho 
que à luz do pensamento 
de Carlos Bezerra Jr, é que 
a bandeira da luta contra o 
homossexualismo deveria 
ser baixada e todos lutarem 
contra a pobreza. Tenho re-
servas quando a hermenêuti-
ca de Carlos Bezerra Jr. Não 
é pelo fato que na Bíblia tem 
somente seis citações sobre 
o tema do homossexualismo, 
é que não devemos levantar 
a bandeira e gritar bem alto 
que se trata de pecado e pre-
judicial à família.

Daqui a pouco vamos ver 
lideres do movimento gay 
se apropriando da frase de 
Carlos Bezerra Jr e dizendo 
que pelo fato de Jesus não ter 
mencionado explicitamente 
a questão homossexual, o 
homossexualismo não seja 
uma prática pecaminosa.

Se seguirmos o caminho 
da hermenêutica de Carlos 
Bezerra Jr o aborto não deve 
ser condenado pela igreja 
evangélica, a pornografia 
também poderia ser uma 
prática aceitável, a pedofilia 
e por ai vai.

Cuidado deputado com as 
palavras e com as ferramen-
tas usadas para a interpreta-
ção de um assunto à luz da 
Palavra de Deus. Quem sabe 
o deputado poderia procurar 
um professor da Teológica de 
São Paulo e ter uma aula de 
hermenêutica.

Ou será que o deputado 
paulista já está praticando a 
política do politicamente cor-
reto? Acho que não. Espero.

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

“E traziam-lhe também me-
ninos, para que ele lhes to-
casse; e os discípulos, vendo 
isto, repreendiam-nos. Mas 
Jesus, chamando-os para si, 
disse: Deixai vir a mim os 
meninos, e não os impeçais, 
porque dos tais é o reino de 
Deus. Em verdade vos digo 
que, qualquer que não rece-
ber o reino de Deus como 
menino, não entrará nele” 
(Lucas 18.15-17).

Sou professor do ensi-
no fundamental. Tra-
balho com crianças 
há oito anos e, lendo 

esse texto, comecei a pensar 
na minha experiência como 
professor e entender me-
lhor o que é se tornar como 
criança. Sei que muita gente 
acha que não pode aprender 
nada com as crianças, mas 
isso é um grande engano. As 
crianças podem nos ensinar 
muita coisa, basta observar-
mos o comportamento delas. 
Vamos ver algumas coisas 
que elas podem nos ensinar?

As crianças amam ver-
dadeiramente. As crianças 
amam seu professor. É im-
pressionante como o pro-
fessor é importante para as 
crianças. Eu amo crianças e 
é muito bom quando chego 
à escola e as crianças vêm 
correndo para me beijar, me 
abraçar, conversar comigo... 
Sinto-me gratificado e muito 
feliz. Deveríamos aprender 
com as crianças. Deus, nosso 
“professor”, deve ser amado 
dessa forma. Temos que de-
monstrar esse amor a Deus, 
temos que honrá-lo, falar 
como Ele é importante para 
nossa vida e viver uma vida 
de constante culto ao Senhor.

As crianças não guardam 
rancor. É incrível! Já vi vá-
rias vezes crianças brigando, 
uma fala com a outra que 
está de mal, mas dentro de 
pouco tempo se esquecem 
disso e voltam a ser grandes 
amigas. Já “briguei” várias 
vezes com alunos e, mesmo 
não gostando na hora, daqui 

a pouco estão me beijando 
e me abraçando de novo. 
É uma graça! As crianças 
são assim, não conseguem 
guardar rancor. É mais uma 
lição que devemos aprender 
com elas. Há crentes que 
guardam rancor durante anos 
e anos. Há crentes que não 
conseguem perdoar coisas 
pequeninas. Irmãos, temos 
que amadurecer. As crianças 
nos ensinam isso.

As crianças confiam ple-
namente. Outro fato inte-
ressante que tenho notado 
é que quando as crianças 
confiam, elas confiam mes-
mo! Elas não confiam em 
mim somente para ensinar 
português, matemática e 
as outras disciplinas, mas 
confiam para tudo. Quan-
do se sentem ameaçadas, 
recorrem a mim. Quando 
têm dúvidas de assuntos 
variados, me perguntam, 
como se eu tivesse todas as 
respostas e por aí vai. Para 
meus alunos, “esse cara 
sou eu”. Olhando para isso, 
aprendo o quanto devemos 
confiar em Deus. Devemos 
olhar para Deus como aque-
le que tem todas as respos-
tas, como aquele que tem 
todo poder, como aquele 
que dirige a história da hu-
manidade, como aquele que 
é único, santo, imutável e 
merece toda nossa confian-
ça. Tem sido assim?

As crianças são inocentes. 
Sei que alguns dirão que 
elas já não são tão inocentes 
como eram tempos atrás. 
Tudo bem, mas ainda são 
inocentes, guardadas as de-
vidas proporções e quanto 
menor for a idade, é claro. As 
crianças não têm a maldade 
dos adultos, isso é fato. Elas, 
às vezes, passam por proble-
mas que nós não passaríamos 
porque são inocentes, porque 
não pensam que as ações 
trazem reações ou consequ-
ências. As crianças tomam 
certas atitudes com a maior 
naturalidade por causa da 
inocência, quando os adultos 
analisariam e não fariam a 
mesma coisa, tudo isso por 
causa da maldade, da famosa 
mente poluída. Como exem-
plo, posso citar a quantidade 

enorme de beijos que recebo 
de minhas alunas e minhas 
ex-alunas.

Confesso que elas exage-
ram, mas isso me faz bem. 
O problema é que alguns 
pais entendem que profes-
sor (homem) não pode dar 
aula para meninas e não 
ficam nada felizes quan-
do veem aquelas crianças 
voando no meu pescoço 
para me beijar. As crian-
ças fazem isso naturalmen-
te, mas os pais, com seus 
pensamentos maldosos de 
adultos, pensam besteira. O 
que quero dizer com isso? 
Quero dizer que precisamos 
dessa inocência. E estou 
falando de nós, o “povo de 
Deus”. É triste ver irmãos 
sendo julgados e condena-
dos por causa da maldade de 
membros da igreja do nosso 
tempo. Se eu abraço uma 
moça, significa que tenho 
caso com ela? Se empresto 
algo a alguém, significa que 
tenho interesse de receber 
algo em troca? Se converso 
com uma mulher de vida 
duvidosa, significa que estou 
marcando um programa com 
ela? Muitos diriam sim como 
resposta a essas perguntas 
e demonstrariam que a ino-
cência anda longe do pen-
samento de muitos cristãos. 
Poderia perguntar muitas ou-
tras coisas, mas prefiro parar 
por aqui. É lamentável essa 
maldade que existe no meio 
cristão. Isso é uma ofensa ao 
nome de Jesus.

Como diz David Quinlan 
em uma de suas canções: 
“Quero ser como criança...”. 
Sim, irmãos. Eu quero. Mas 
esse querer tem que me trans-
formar, tem que me levar a 
buscar isso. Eu quero amar 
como as crianças amam, que-
ro não guardar rancor como 
elas não guardam, quero 
confiar em Deus como elas 
confiam nos adultos e quero 
ser inocente como elas são.

O reino de Deus é das 
crianças. Quem não receber 
o reino de Deus como uma 
criança, não entrará nele. 
Você quer entrar nesse reino? 
Então viva como uma criança 
vive e você chegará lá. Deus 
nos abençoe!
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Redação JMN

Neste mês de ju-
nho, Missões Na-
cionais convoca 
os batistas bra-

sileiros para participar da 
Trans Copa das Confedera-
ções – uma versão da ope-
ração Jesus Transforma com 
ações nos dias dos jogos e 
apenas nas cidades sedes 
do torneio: Brasília, Belo 
Horizonte, Fortaleza, Recife, 
Rio de Janeiro e Salvador. A 
Trans Copa integra o progra-
ma Avança, Brasil – evange-
lizando através do esporte, 
desenvolvido por Missões 
Nacionais com o objetivo 
não apenas de evangelizar 
brasileiros e estrangeiros 
durante os grandes eventos 
esportivos, mas também mo-
bilizar e capacitar as igrejas 
batistas para utilização do 
esporte como ferramenta de 
evangelização em seu dia 
a dia. O programa também 
participa do movimento de 
mobilização chamado “Joga 
Limpo Brasil”, realizado 
pela Coalização Brasileira 
de Ministérios Esportivos e a 
Sociedade Bíblica do Brasil.

Na Trans Copa os volun-
tários se inscrevem pelo site 
www.missoesnacionais.org.
br, imprimem o boleto para 
o pagamento da taxa de R$ 
60,00 (dá direito à camisa e 
material evangelístico para 
ser usado durante a ope-
ração); se apresentam nas 
bases (a serem informadas 
posteriormente) nos dias 
dos jogos, munidos do com-
provante de pagamento da 
taxa, da carta de recomen-
dação de seu pastor e do 
atestado de saúde, no caso 
de maiores de 60 anos. Caso 
o voluntário venha de outra 
cidade para participar, não 
haverá hospedagem, nem 
traslado dos aeroportos ou 
rodoviárias. Haverá apenas 
um ponto de apoio para 
alimentação durante o dia 
do jogo. Vale ressaltar que 
os voluntários se inscreve-
rão para a Trans Copa em 
uma só cidade ficando assim 
habilitados para participar 
da ação em todos os jogos 
que acontecerão ali. Veja 
a tabela dos dias em que 
acontecem os jogos em cada 
cidade.

Estratégias como Golden 
Goal, conhecido no Brasil 
como “gol de ouro” ou “mor-
te súbita” (sistema de desem-
pate no futebol no qual o 
primeiro time que marca um 
gol em uma prorrogação ven-
ce a partida), é o nome dado 
ao estilo de evangelização 

pessoal direta que será reali-
zado nos eventos esportivos, 
partindo do princípio de que 
talvez não tenhamos uma 
segunda chance para semear 
o Evangelho no coração das 
pessoas que visitarão o Brasil. 
Assim, os voluntários serão 
treinados (através de vídeos 
na internet e de um dia de 
treinamento prévio na cidade 
sede) para desenvolverem 
um diálogo com brasileiros 
e estrangeiros (se possível, 
no idioma deles), através do 
qual pregarão as Boas-Novas 
de maneira clara e direta.

Distribuição de água, pin-
tura facial dos torcedores 
também serão utilizados para 
aproximação daqueles com 
os quais desejamos compar-
tilhar o evangelho, além de 
distribuição de folhetos con-
textualizados com o evento 
esportivo como, por exem-
plo, o cartão amarelo, tão 
conhecido no futebol.

Ainda que sua igreja não 
esteja em uma das cidades 
sedes da Copa das Confede-
rações, ela pode aproveitar 
esta ocasião para desenvol-
ver uma ação evangelística, 
abrindo seu espaço para a 
transmissão dos jogos em 
telões, por exemplo, apro-
veitando estratégias como 
oferecer pipocas durante os 
jogos ou mesmo a pintura 
facial para que assistam aos 
jogos no clima da Copa, 
mesmo pela televisão.

Como pastor Fernando 
Brandão, diretor executivo 
de Missões Nacionais, cos-
tuma dizer, temos que ter 
criatividade e ousadia para 
aproveitar cada oportuni-
dade a fim de compartilhar 
a mensagem de salvação 
e transformação de Jesus a 
tantos quantos estiverem ao 
nosso alcance. As inscrições 
estão abertas e esperamos 
que os pastores envolvam 
suas igrejas em mais esta 
ação evangelística. Os cam-
pos já estão brancos, é hora 
da igreja entrar em campo. 
O que está em jogo não é 
um título, mas a conquista 
de muitas vidas para o Se-
nhor Jesus dentro e fora de 
nosso Brasil. Conheça mais 
informações no site www.
avancabrasil.org .

Trans Copa das Confederações
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Francisco Bonato Pereira
Pastor e historiador batista

A Igreja Batista da 
Capunga, no Reci-
fe (PE), celebrou o 
Jubileu de Álamo 

(90º Aniversário) de sua or-
ganização com inspirativa 
programação, constante de: 
(a) Acampamento da Família 
(09-12.02.2013), no Espaço 
Capungópolis; (b) Recital do 
Coro dos Noventa Anos, apre-
sentação de músicas do CD 
comemorativo (13.04.2013); 
(c) Sessão Solene na Câma-
ra de Vereadores do Recife 
(18.04.2013); (d) Culto So-
lene de Abertura da Assem-
bleia da Convenção Batista 
de Pernambuco (CBPE), a 
18.04.2013, homenageando 
a Capunga e mais vinte igre-
jas organizadas em 1923; (e) 
Lançamento do Selo Come-
morativo do 90º aniversário; 
(f) Conferências Evangelísti-
cas (19-21.04.2013), sendo 
orador o Pr. Irland Azevedo; 
(g) Culto Solene em Ação 
de Graças (21.04.2013), re-
cordando fatos relevantes da 
história da Igreja, com ho-
menagens, apresentação dos 
Coros, pregação da Palavra e 
batismos.

As comemorações
A comemoração foi iniciada 

no Acampamento da Família 
Capunga (9 a 12 de fevereiro), 
com a presença do casal Liane 
e Manfred Grellert (pastor da 
IB Capunga, 1970 a 1980), 
nos momentos de culto e de 
confraternização, quando 
os antigos membros reen-
contraram seu ex-pastor e os 
novos membros conheceram 
a figura simpática de Manfred 
Grellert, ouviram mensagens 
edificantes, do obreiro que 
ainda encarna a imagem de 
‘apascentador de rebanhos’, 
mestre e amigo, companheiro 
de jornada cristã e ministro de 
Deus, ao lado da carismática 
da esposa Liane.

O Recital do Coro 
dos Noventa Anos

A segunda ocasião come-
morativa ocorreu no templo 
da IB Capunga, a 13 de abril 
de 2013, com o Recital do 
Coro dos 90 Anos (composto 
por noventa integrantes dos 

vários coros da IB Capunga), 
regido pelo Maestro Apolônio 
Ataíde, apresentando músicas 
do CD comemorativo do ani-
versário, na presença maciça 
da liderança batista no Esta-
do, de pastores, autoridades, 
membros e ex-membros da IB 
Capunga e de igrejas co-irmãs 
e de outras denominações.

Homenagem da Câmara 
Municipal do Recife

O terceiro momento ocor-
reu a 18 de abril de 2013, às 
10h, em Sessão da Câmara de 
Vereadores do Recife, presi-
dida pelo Vereador Eduardo 
Marques, por iniciativa do 
Vereador Luiz Eustáquio, em 
homenagem à IB da Capunga 
no 90º aniversário pelo tra-
balho social executado como 
instituição e pela influência 
dos membros na sociedade, 
como destacaram os Verea-
dores Marques e Eustáquio. 
Foram entregues placas co-
memorativas a familiares dos 
pastores Munguba Sobrinho, 
Lívio Lindoso e Manfred Grel-
lert, ao Pr. Jose Guimarães 
(emérito), ao Vice-presidente 
Dc Vagner Andrade, ao Dc. 
Elyr Ramalho e ao pastor Ney 
Ladeia. O Dc. Lyncoln Araú-
jo, 1º Vice-Presidente da CBB 
fez pronunciamento em nome 
dos batistas brasileiros. O 
Pr. Ney Ladeia agradeceu a 
homenagem à Igreja, falando 
da sua missão espiritual e 
do compromisso social com 
a cidade, adorando a Deus 
servindo ao homem.

O Culto de Abertura 
da 113ª

Assembleia da Conven-
ção Batista de Pernambuco 
(CBPE), às 20h de 18 de abril 
de 2013, homenageando a 
organização da IB da Capun-
ga e de mais vinte igrejas 
batistas organizadas em 1923. 
O Culto comemorativo, com 
a presença da diretoria da 
CBPE: Pr. Joel Bezerra (presi-
dente), Pr. Miqueas Barreto e 
Pr. Israel Guerra Filho (vice-
-presidentes), Rosemaria Pal-
meira, Abia Saldanha, Altair 
Silva (secretários), Dc. Lincoln 
Araujo (Vice-Presidente CBB), 
Pr. Sócrates Souza (Diretor 
CBB), Deputados federais 
Mendonça Filho e Anderson 
Ferreira, Vereadores Luiz Eus-

taquio, André Ferreira, Eduar-
do Marques e Carlos Gueiros, 
teve momento de recordação 
e entrega de placas a igrejas 
que celebram 110º, 105º, 
100º, 95º, 90º até 10º.

Aniversário
O Pr. Ney Ladeia recordou 

o 40º aniversário (1973) da 
‘re-união’ da Convenção Ba-
tista Pernambucana (CBP) 
com a Convenção Batista 
Evangelizadora de Pernambu-
co (CBEPE) na nova Conven-
ção Batista de Pernambuco, 
somando cento treze anos de 
trabalho cooperativo para o 
Reino de Deus no Estado. O 
Culto foi concluído com Lan-
çamento do Selo Comemora-
tivo pelo Diretor dos Correios 
e Telégrafos.

As Conferências e o Culto 
em Ação de Graças

A IB Capunga promoveu 
uma série de Conferências 
Evangelísticas, no período 
de 19 a 21 de abril de 2013, 
sendo orador o Pr. Irland Aze-
vedo (emérito PIB São Paulo, 
SP), com participação dos 
coros e músicos da Igreja e 
presença de membros e ex-
-membros e convidados. As 
festividades foram concluí-
das com o Culto Solene em 
Ação de Graças, às 19 horas 
(21.04.2013), com recorda-
ção de fatos relevantes da his-
tória da Igreja, homenagens 
a ex-obreiros, a ministros, ao 
Pr. José Almeida Guimarães, 
ao Pr. Irland Azevedo e ao 
Pr. Ney Ladeia. O Pr. Irland 
Azevedo trouxe inspirativa 
mensagem “Gerações que 
se integram num mundo que 
se desintegra”, com base em 
Atos 2.37-42, desafiando a 
Igreja a integrar todas as ge-
rações no serviço do Senhor. 
O Pr. Ney Ladeia batizou 
sete convertidos. O Coro 90 
Anos apresentou as músicas 
“Capunga, Igreja Querida” 
(Aurea Paz e D. Hodges), 
“Bem-Aventuranças” (Ga-
maliel Perruci), “Louvor ao 
Criador” (Ralph Manuel) e “A 
Bênção” (Claudio Lísias), o 
Coro Jovem cantou “Festival 
Sanctus” (Leavit), a Orquestra 
Capunga “Como Agradecer” 
(arr. Sueudo Fernandes) e a 
congregação entoou os Hinos 
228, 52 e 262 (HCC), con-

cluindo com o coro “Aleluia” 
(Handel), sob a regência do 
maestro Apolônio Ataíde. 
Após a Bênção Apostólica, 
pelo Pr. Guimarães, os pasto-
res e os novos membros dei-
xaram o templo, sob acordes 
de “Cantai a Deus” (organista 
Levi Guedes).

A história
A organização. A Igreja Ba-

tista da Capunga foi organi-
zada a 19 de abril de 1923, 
por iniciativa de um grupo 
de cristãos batistas - treze 
membros, sete oriundos da IB 
Olinda, cinco da IB do Zumby 
e uma da IB Vermelho, lidera-
dos pelo missionário William 
Carey Taylor, que sentindo a 
necessidade congregar numa 
Agência do Reino de Deus 
para proclamar o Evangelho 
de Cristo e exercitar a comu-
nhão, organizaram a Igreja no 
distrito da Capunga. O Concí-
lio de organização foi realiza-
do na casa vizinha do Colégio 
Batista, na Rua Visconde de 
Goiana, nº 1461 (hoje Rua 
D. Bosco), convocado pela 
IB Zumby e IB Olinda, com-
posto dos pastores William 
Taylor, Arnold Hayes, James 
Downing, Leslie Johnson, 
Robert Jones, Everett Wilcox 
e Manoel Olympio Cavalcanti 
e dos diáconos Symphronio 
Motta, José Ribeiro e Gastão 
Marinho. O Concílio, o qual 
após examinar os requisitos 
e expor a declaração dou-
trinária, aceita por todos os 
candidatos, opinou pela or-
ganização da Igreja, composta 
dos membros: Robert Stanley 
Jones, Maria Ruth Jones, Adal-
gisa Wanderley, Joanna Wan-
derley, Judith Santiago, Graça 
Taylor, Bertha Hunt (cartas 
da IB Olinda); Everett George 
Wilcox, Callie Wilcox, He-
lena Fonseca, Acácio Vieira 
Cardoso, Arnaldo Poggy de 
Figueiredo (cartas da IB Zum-
by); e Essie Fuller (carta da IB 
Eng. Vermelho).

A IB Capunga foi formada 
por cristãos batistas oriundos 
de igreja urbana (Olinda), 
suburbana (Zumby) e rural 
(Engenho Vermelho), brasi-
leiros e norte-americanos, 
composição que vai orientar 
sua missão para pregar na ci-
dade, nos subúrbios, na zona 
rural, no Brasil e no exterior. 

A Igreja elegeu a diretoria 
– Moderador: James Leonel 
Downing; Secretária: Adal-
gisa Wanderley; Tesoureiro: 
Robert Stanley Jones; Auxiliar 
pastoral: Acácio Vieira Cardo-
so (Superintendente EBD).

(SPACOV, Isabel IGREJA 
BATISTA DA CAPUNGA: 
documentando sua história, 
p. 103-5).

Os primórdios (1923)
A IB da Capunga foi pasto-

reada pelo missionário James 
Leonel Downing (19.04.1923 
a 15.08.1923) se reunindo 
numa sala do CAB, no Par-
que Amorim, até concluir a 
reforma do imóvel nº 1461 
da Rua Visconde de Goiana 
(hoje Dom Bosco) para servir 
como templo. O missionário 
Downing, viúvo de Addie 
Downing, retornou à pátria, 
sucedido por Muirhead (SPA-
COV, p. 103).

O pastorado Muirhead 
(1923-1928)

O missionário Harvey Ha-
rold Muirhead exerceu o 
pastorada da IB Capunga 
(26.08.1923 a 11.07.1928). 
Nascido no Texas (USA), 
graduado em Letras Clássicas 
na Universidade de Baylor 
e Mestre e Doutor em Teo-
logia no Seminário Batista 
de Louisville (Kentucky), ca-
sado com Alyna Muirhead, 
também texana, mulher de 
grande cultura, graduada em 
matemática e línguas clássi-
cas, com honra (laurea) na 
Universidade Baylor (Batista). 
Pianista e cantora de bela 
voz, estimulou a formação 
de coros de alunos e uma 
orquestra no Colégio. (MES-
QUITA, Antonio N. História 
dos Batistas em Pernambuco, 
p. 227).

Alyne Muirhead era exí-
mia professora de matemá-
tica e de línguas clássicas, 
serviu como professora do 
CAB (1909-1929) e como 
professora de grego no Se-
minário Batista (1917-1919). 
Compôs e traduziu músicas 
como “Maravilhosa Graça” 
(Haldor Lillenas). O missio-
nário Harvey Muirhead teve 
como auxiliar Acácio Cardoso 
(19.04.1923 a 08.02.1924), 
depois o Pr. Tertuliano Cer-
queira (08.02.1924-1929), 

IB da Capunga (PE) celebra 90 anos proclamando o evangelho de Cristo
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para intensificar a evangeliza-
ção da Igreja, auxiliado pelo 
diácono Francisco Gregório 
Ferreira (MESQUITA, 1929, 
270). O pastorado Muirhead 
na IB Capunga assinala um 
marco no progresso da obra 
batista no Estado. O contexto 
do Movimento Radical criara 
um vácuo de liderança, ocu-
pado no primeiro momento 
pela IB Zumby, à frente os 
missionários Arnold Hayes, 
Leonidas Johnson e William 
C. Taylor, promovendo a or-
ganização da IB Capunga 
(19.04.1923), da IB Afogados 
(23.04.1923) e IB da Con-
córdia (08.10.1923) mas, de 
forma paulatina, essa lideran-
ça passou para a IB Capunga 
(MESQUITA, 1929, 230).

Esse espaço de influência 
foi ocupado pela IB Capun-
ga, tanto pelo perfil dos seus 
membros, vários deles mis-
sionários, professores do Se-
minário e do Colégio Batista, 
pelos novos membros vindos 
de Igrejas do Recife, do Ma-
ranhão e Amazonas, de Sal-
vador (BA) como Gasparina 
Freyre Costa e Paulo Costa 
(filha e genro do Dr. Alfredo 
Freyre e irmã e cunhado de 
Gilberto Freyre), como pela 
vizinhança das instituições, 
em bairro de classe média. 
A Igreja recebeu no primeiro 
ano, por transferência, 20 
membros da IB Concórdia, 7 
da IB Nazaré, 15 da PIB Goia-
na, somando 102, saindo 32 
para formar três novas igrejas. 
Os dados do crescimento da 
IB da Capunga demonstram 
como se desenvolveu e che-
gou à liderança no Estado 
(MESQUITA, 1929, 229).

O casal exerceu o ministé-
rio na nascente Igreja, com 
Harvey se dedicando à missão 
pastoral de ensinar as ver-
dades sagradas, imprimindo 
uma diretriz brilhante às ati-
vidades da Igreja, tornando-a, 
em pouco tempo, um centro 
de evangelização do Recife, o 
que a levou, ainda no primei-
ro ano, a organizar três novas 
Igrejas: (1) a IB Missionária 
de Goyana (hoje IB Memo-
rial de Goiana), organizada 
com quinze membros (Ata de 
12.08.1923); (2) IB do Oitei-
ro, em Casa Amarela, no Reci-
fe, organizada com oito mem-
bros (Ata de 09.08.1923); 

(3) a IB de Tracunhaém, em 
Nazaré da Mata, organizada 
com oito membros (Ata de 
09.12.1923). O relatório lido 
no Culto em Ação de Graças 
do primeiro aniversário, traz a 
informação: “A igreja foi orga-
nizada no dia 19 de abril de 
1923 com 13 membros ape-
nas. Durante o ano tivemos o 
seguinte aumento: por carta 
demissória 71, por profissão 
de fé 18. Total do numero de 
membros 102. Foram organi-
zadas três igrejas e tivemos a 
seguinte diminuição de mem-
bros: (a) para a organização da 
Igreja de Goyana, 15 cartas; 
para organização da Igreja de 
Tracunhaem, 8 cartas, para a 
organização da Igreja de Casa 
Amarela 8 cartas, concedida 
a um irmão 1 carta. Total 32 
cartas” (sic). (Correio Doutri-
nal nº 5, de 05.04.1924, p. 3).

A IB Tracunhaém (1924) 
foi dispersa pela perseguição 
(1927) e reorganizada em 
1934. A IB Oiteiro mudou o 
nome para IB Casa Amarela 
e depois para IB do Arraial 
(1937) e a IB Goiana mudou o 
nome para para IB Memorial 
de Goiana.

O pastorado Jones 
(1928-1930)

A IB Capunga foi pastore-
ada pelo missionário Robert 
Stanley Jones (15.08.1928 
a 06.07.1930), continuan-
do a missão de proclamar a 
mensagem de Cristo, organi-
zando duas igrejas: a IB San-
tana (18.01.1929), na Praça 
Santana, onde uma antiga 
congregação foi reativada 
pelo Dc. Francisco Gregório, 
com apoio do Pr. Tertuliano 
Cerqueira (adjunto IB Capun-
ga), realizando conferências 
evangelísticas, resultando em 
várias conversões. Batizados 
os convertidos e a Igreja or-
ganizada, escolheu Cerqueira 
como pastor (SPACOV, p. 110 
e 124. e MESQUITA, p. 270); 
a IB Cafundó (depois IB Ecru-
zilhada), hoje IB Memorial 
de Belém (01.06.1929), tam-
bém resultado do empenho 
do Dc. Francisco Gregório 
com apoio do Pr. Tertuliano 
Cerqueira, com 25 membros, 
sendo cinco da IB Capunga 
e três da IB Santana (Ata da 
IBM Belem, de 01.06.1929 e 
MESQUITA, p. 273).

O pastorado Munguba 
Sobrinho (1930-1967)

José Munguba Sobrinho, 
casado com Amazoni la 
Aguiar Munguba assumiu 
o pastorado da IB Capunga 
(1930). Pregador e adminis-
trador talentoso, retornando 
do Amazonas, onde servira 
onze anos na PIB de Manaus 
e organizar a Convenção Ba-
tista do Amazonas. Orador, 
escritor e professor, Munguba 
Sobrinho conduziu o rebanho 
de Deus na Capunga na senda 
do Reino de Deus por trinta e 
sete anos, quando as organi-
zações da Igreja cresceram, 
a Juventude se dinamizou e 
o antigo templo foi ampliado 
para atender ao crescimento 
da igreja. O progresso do Re-
cife sacrificou o antigo templo 
e o fruto da indenização, pelo 
empenho do advogado Edésio 
Guerrra, gerou os recursos 
necessários à construção do 
novo, para atender às neces-
sidades presentes e futuras da 
Igreja. O templo, modelo de 
arquitetura clássica, dedicado 
ao culto e ao louvor a Deus e 
a pregação do Evangelho de 
Cristo, é testemunha muda 
e eloquente da presença da 
comunidade cristã batista na 
Praça Jose Munguba Sobri-
nho, onde o busto do obreiro 
é sinal de reconhecimento da 
cidade por sua dedicação à 
Igreja e à sociedade.

A IB Capunga iniciou (1955) 
uma congregação na Iputinga, 
organizada como IB da Ipu-
tinga (25.08.1958). Iniciou 
a segunda congregação em 
Boa Viagem (1964), apoiada 
pelo missionário Glen Swi-
cegood, organizada como IB 
Emanuel em Boa Viagem, no 
Recife (27.10.1966). Mun-
guba Sobrinho exerceu, de 
forma simultânea, o pastorado 
na Igreja e o magistério no 
Seminário Batista e ocupou 
a presidência da Convenção 
Batista Evangelizadora e da 
CBB. Aposentado do pasto-
rado (1967), foi sucedido, de 
forma interina, pelo Pastor 
Lívio Lindoso (1967-1970).

O pastorado Grellert 
(1970-1980)

Assumiu o pastor Manfred 
Grellert, gaúcho de origem 
alemã, casado com Liane 
Renate Grellert, o pastorado 

da IB da Capunga em 1970, 
dinamizando o trabalho, 
organizando o ministério 
para jovens, auxiliado por 
Tarsis Lemos (hoje pastor da 
IB Betel, AL) e, depois, por 
Amauri Munguba Cardoso. 
Grellert também exerceu o 
magistério no STBNB, com 
reconhecida capacidade. 
Plantou e levou a IB Ca-
punga a organizar IB Jardim 
Brasil, em Olinda, a 26 de 
novembro de 1977. No pri-
meiro semestre de 1980, 
o pastor Grellert deixou o 
pastorado, indo servir na or-
ganização social cristã Visão 
Mundial.

O pastorado José 
Guimarães (1980-2006)

José Almeida Guimarães 
(STBNB, 1954), casado com 
Débora Xavier Guimarães, 
assumiu o pastorado da IB 
Capunga a 26 de dezembro 
de 1980 e comemorou o 
Jubileu de Ouro Ministerial 
(2003) cercado da família, 
da liderança da denomina-
ção, dos membros da igre-
ja e de outras coirmãs. O 
Pr. Guimarães dinamizou o 
ministério, desenvolvendo 
nova visão de comunhão 
da Igreja, através de cultos 
e de atividades no centro 
de convivência e lazer (Ca-
pungópolis) -, promovendo 
o crescimento da igreja, tor-
nando-se a IB da Capunga, a 
maior igreja batista no Esta-
do. Promoveu a organização 
da PIB em Jardim Paulista 
(1981). Na área ministerial, 
recrutou auxiliares que tra-
balharam sob sua diretriz e 
orientação do Espírito Santo. 
O Pr. Guimarães se apo-
sentou do ministério da IB 
Capunga (30.09.2006) su-
cedido pelo Pr. Ney Ladeia, 
quando recebeu o título de 
Pastor Emérito.

O pastorado Ney Ladeia
O pastor Ney da Silva La-

deia, baiano, Doutor em Mi-
nistério pelo Southeasthern 
Baptist Theological Seminary, 
casado com Alice Ladeia, foi 
empossado, como pastor titu-
lar, a 7 de outubro de 2006. 
Servia como ministro de Evan-
gelismo da Igreja quando foi 
eleito pastor titular. Havia 
exercido a Secretaria Geral 

da CBPE e sua presidência 
em vários mandatos, membro 
da Diretoria da CBB e do seu 
Conselho de Planejamento 
em vários mandatos. Professor 
do STBNB há duas décadas. 
O pastor Ney Ladeia reestru-
turou a equipe ministerial, 
composta dos obreiros: Pr. 
Benevando Farias, ministro 
de apoio à pessoa com defi-
ciência; Professora Cassia e 
o Pr. Apolônio Cavalcanti, 
ministros da família; Maestro 
Apolônio Ataíde, ministro de 
música e adoração; Profa. 
Lenira Fernandes Luna, minis-
tra de educação religiosa, os 
quais têm contribuído para a 
comunhão da Igreja e para a 
proclamação do Evangelho de 
Cristo. A IB Capunga, no seu 
pastorado organizou a IB em 
Nova Tiúma, São Lourenço 
da Mata.

Hoje, a IB Capunga conta 
com 2.160 membros e man-
tém as Congregações de Porto 
de Galinhas e Serrambi, em 
Ipojuca, a Congregação em 
Brejão e as Congregações 
da Jaqueira e Nova Vida, no 
Recife, e mantém convênio 
com a CBPE para sustento de 
21 missionários no interior.

As igrejas-filhas:
A IB Capunga durante sua 

trajetória plantou e organi-
zou as igrejas: (1) IB Memo-
rial de Goiana (17.08.1923) 
com o nome de IB Missio-
nária, depois SIB Goiana; 
(2) IB do Arraial, no Recife 
(20.11.1923) com nome de IB 
Oiteiro, depois IB Casa Ama-
rela; (3) IB de Tracunhaém, 
distrito de Nazaré da Mata, 
(16.04.1924) e dispersa em 
1927; (4) IB de Santana, no 
Recife (18.01.1929), fundida 
com a IB Arraial (1937); (5) 
IB Memorial de Belém, no Re-
cife (01.06.1929) com nome 
de IB do Cafundó, depois IB 
Espinheiro; (6) IB da Iputinga, 
no Recife (14.12.1958); (6) 
IB Emanuel em Boa Viagem, 
no Recife (27.10. 1966); (7) 
IB Jardim Brasil, em Olin-
da (26.11.1977); (8) PIB em 
Jardim Paulista, em Paulista 
(08.08.1981); (9) PIB Nova 
Tiúma, em São Lourenço da 
Mata (30.10.2010).

Ao Senhor sejam dadas 
honra e glória e louvor para 
sempre. Amém

IB da Capunga (PE) celebra 90 anos proclamando o evangelho de Cristo

Câmara Municipal Batizados e familiares Coro 90 anos Aniversario
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Simone Vieira
Coordenadora de Ação 
Social da Convenção Batista 
Mineira

O Departamento de 
Ação da CBB traz 
mais uma ação 
para encorajar a 

você leitor a participar dos 
espaços públicos da sua re-
gião, sendo um agente trans-
formador, com integridade 
e justiça, a fim de mudar a 
realidade local.

É com muita alegria que re-
gistramos o exemplo da Con-
venção Batista Mineira, onde 
entendendo sua função social 
e comprometimento com as 
crianças e adolescentes do 
estado de Minas Gerais, avan-
çou para atuar de forma mais 
relevante em Minas. Assim se 
inscreveu para as eleições do 
Conselho Estadual de Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CEDCA / MG) e foi declarada 
apta e eleita mais uma vez a 
membro titular deste Conse-
lho, representando a socieda-
de civil. Cremos que esta é a 
nossa contribuição por uma 
Minas Gerais onde os direitos 
das crianças e adolescentes 
sejam garantidos e efetivados.

Temos nos estados e mu-
nicípios um grande desafio 
da existência de políticas 
públicas permanentes para 
crianças e adolescentes que 
ultrapassem governos e inde-
pendam de partidos políticos. 
Que não sejam feitas por ini-
ciativas de formas isoladas ou 
que crianças e adolescentes  
tenham o atendimento pres-
tado cessado devido ao início 
de um novo mandato eletivo.

Mas o que é o CEDCA? E 
quais as suas competências?

O Conselho Estadual de 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente é um órgão paritário, 
composto por representantes 
do governo e da sociedade 
civil, de natureza constituti-
va, propositiva, deliberativa, 
normativa e vinculante. As-
sim é um órgão deliberativo 
de todas as ações voltadas à 
área da infância e adolescên-
cia, através da formulação, 
articulação, acompanhamen-
to e implantação das políticas 
públicas.

O CEDCA tem também 
como competência zelar pela 
integração dos órgãos estadu-
ais, responsáveis pela execu-
ção da política dos direitos 
da criança e do adolescente e 
pela busca de cooperação de 
entidades não governamen-
tais. Todas as ações do CED-
CA devem ser desenvolvidas 
de forma a propor e controlar 
as políticas públicas dirigidas 

à efetivação dos direitos da 
criança e do adolescente no 
Estado.

Em sua função de formu-
lar a Política Estadual dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente, o CEDCA fixa 
prioridades para consecução 
das ações propostas, capta-
ção e aplicação de recursos; 
acompanha e controla a exe-
cução da política estadual 
dos direitos da criança e do 
adolescente, considerando a 
heterogeneidade do estado, 
a diversidade e peculiaridade 
dos problemas e das poten-
cialidades de cada região. 
Tem o papel primordial de 
cumprir e fazer cumprir, em 
âmbito estadual, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
e as normas constitucionais 

pertinentes. Sendo o órgão 
que edita as normas sobre 
entidades de atendimento a 
criança e adolescente.

O CEDCA tem a competên-
cia de indicar as prioridades 
a serem incluídas no Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental, em tudo que se refira 
ou possa afetar às condições 
de vida da criança e do ado-
lescente, e ainda, deliberar 
sobre as prioridades de atu-
ação na área da criança e 
do adolescente, de forma a 
garantir que as ações do Go-
verno contemplem de forma 
integral a universalidade de 
acesso aos direitos preco-
nizados pela Constituição 
Federal, pelo ECA e outras 
normativas inerentes aos di-
reitos infanto-juvenis.

Outra importante atribui-
ção do CEDCA é a de receber 
petições, denúncias, recla-
mações, representações ou 
queixas de qualquer pessoa 
por desrespeito aos direitos 
assegurados à criança e ao 
adolescente, encaminhando 
imediatamente para as au-
toridades competentes para 
averiguações dos fatos e de-
vidas providências.

É preponderante no incen-
tivo da criação e estímulo do 
funcionamento dos Conse-
lhos Municipais e dos Con-
selhos Tutelares. O CEDCA 
é o gestor do Fundo Estadual 
para a Infância e Adoles-
cência (FIA), aprovando os 
projetos para aplicação dos 
recursos do FIA, bem como 
fiscalizando sua devida apli-

cação. Um órgão essencial 
para a efetivação da Politica 
de Atendimento Integral a 
Criança e ao Adolescente, 
constituído de membros go-
vernamentais e membros da 
sociedade civil, com todas 
as funções descritas acima e 
ainda outras, deve ter a aten-
ção especial da Igreja que é 
Responsável Socialmente.

Se desejarmos ver mudan-
ças reais no quadro de vida 
de nossas crianças e adoles-
centes, temos que ocupar 
estes espaços onde a política 
pública eficaz e eficiente é 
elaborada, onde o clamor e 
defesa dos direitos preconi-
zados em nossas leis devem 
ser garantidos. É o momento 
em que a igreja, por meio 
de suas instituições formais 
de atendimento à criança e 
ao adolescente, não deve 
permanecer apenas com uma 
postura de lamentar pelos 
fatos sociais ocorridos ao seu 
redor e agora deve se empo-
derar do poder constitucional 
de fazer algo concreto em 
âmbito nacional, estadual ou 
municipal.

Cremos que esta é a nossa 
contribuição por uma Minas 
Gerais onde os direitos das 
crianças e adolescentes se-
jam garantidos e efetivados. 
Esta é uma das nossas formas 
de “não amarmos apenas de 
palavra, nem de língua, mas 
de fato e de verdade”, con-
forme nos instrui I João 3.18. 
De amarmos por meio de 
várias ações que esperamos 
construir como membros do 
CEDCA / MG.

Convenção Batista Mineira no Conselho 
Estadual da Criança e do Adolescente

Departamento de Ação Social da CBB

Simone Vieira (com o microfone) no CEDACA / MG
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Eliana Moura
Redação de Missões 
Mundiais

A vida de Jesus foi 
uma vida de ensi-
no. Evangelizar é 
uma ação pedagó-

gica quando, frente a uma 
verdade a ser compartilhada 
– CRISTO – o cristão entende 
que a relação de amor entre 
quem ouve e quem recebe a 
mensagem deve ser a priori-
dade do momento.

Um dos fundamentos da 
sala de aula é o afeto. Isso 
se parece com o nosso dia a 
dia em missão: precisamos 
nos interessar pelo outro, por 
demonstrar amor, por fazer 
parte de sua história. Não 
podemos apenas querer que 
Deus o ajude. Devemos de-
sejar ser parte da ajuda; pre-
cisamos querer ser aqueles 
que andam lado a lado para 
que Deus opere milagres e 
transformações.

Antes de ensinar, assim 
como Jesus, devemos vi-
ver. O exemplo fala mais 
alto que as palavras. Sala 

Sâmia
Missionária da JMM no 
Oriente Médio

Recentemente ques-
tionada sobre quan-
tas pessoas já acei-
taram Jesus desde 

minha chegada ao Oriente 
Médio, há quase um ano, 
fiquei pensando sobre o que 
significa para nós viver num 
país islâmico. Também fiquei 
pensando sobre o fato de 
termos a correta interpreta-

de aula e Evangelho podem 
ser sinônimos quando, nesta 
perspectiva da relação, com-
preendemos que ninguém é 
uma tábula rasa. Consideran-
do “sala de aula” qualquer 
lugar onde existe a troca de 
humanidades, a dialética, o 
importar-se, o priorizar-se o 

ção escriturística do termo 
“proclamar”. Tratando-se da 
teologia islâmica, quando se 
nasce em um país dominado 
pela sharia (lei religiosa do is-
lamismo que dirige todos os 
aspectos da vida civil), a for-
ma como acreditam em Jesus 
é completamente diferente 
da apresentada na Bíblia.

Para os muçulmanos, Je-
sus foi somente um profeta. 
Nunca morreu na cruz e não 
é Deus! Declarar que Jesus é 
Filho de Deus é considera-

indivíduo em detrimento do 
conteúdo, assim também o é 
o evangelismo. Evangelizar 
nada mais é do que um pro-
cesso de entender-se respon-
sável por quem cruza o seu 
caminho, passando a fazer 
parte de sua história – de 
alguma forma – e, pelo cui-

do uma blasfêmia digna de 
morte. Assim, muitas vezes 
leva anos até que haja algum 
fruto! No entanto, temos visto 
esse milagre acontecer, mas 
precisamos entender que não 
é como no Brasil.

Minha segunda preocupa-
ção é se entendemos que 
a “proclamação” não é tão 
somente falar, mas viver o 
Evangelho na prática. O que 
quero dizer é que estamos 
aqui como testemunhas de 
Cristo!

dado, pela relação de amor, 
pelo exemplo, instigar uma 
convivência que gere signifi-
cado. O significado é Cristo.

Ao citar leitura, leitor, tex-
to, significados, considera-
mos que existem, ao mesmo 
tempo autor, texto e leitor. O 
significado do texto vai além 

Anunciamos sim a morte 
redentora e ressurreição de 
Jesus, como também teste-
munhamos diariamente com 
nossas próprias vidas diante 
do povo. A nossa vida tam-
bém fala!

Ficamos expostos aos sofri-
mentos, perseguições e morte 
em muitos destes países. No 
entanto, a maioria dos cristãos 
brasileiros pensa em termos 
de números. Esquecem que 
“proclamar” envolve não so-
mente o conteúdo do que se é 

dele mesmo. Não está ape-
nas no texto, nem apenas no 
leitor, mas está entre eles, na 
convivência entre um e ou-
tro. Aquilo que o autor quer 
dizer está no ENCONTRO do 
texto com o leitor, ou seja, no 
encontro do amor de Deus 
que está na vida de alguém 
com outra pessoa que ainda 
não o conhece. O evangelho 
é assim.

Deus age de muitas formas, 
de muitas maneiras, como e 
onde Ele quer. Viver o Evan-
gelho é viver como Cristo. É 
andar junto de quem passa 
pelo nosso caminho, é levar 
amor, esperança, paz e salva-
ção a gente como nós. Deus 
é o nosso autor. Nós somos 
o seu texto. Em nós deve ha-
ver o que há no coração do 
autor: vida.

A atitude de viver o Evan-
gelho está ligada à empatia, 
ao ouvir, à compaixão e à 
segurança de saber que a 
verdade do conteúdo que 
vive em nós não é garantida 
por nós mesmos, mas pelo 
que veem em nós. A vida do 
mestre.

pregado, mas também a forma 
como se vive. Para pregar Je-
sus como Senhor e Salvador, 
dentro de um contexto de teo-
cracia ou monarquia islâmica, 
temos que diariamente expor 
nossas vidas diante da comu-
nidade local, até finalmente 
chegarmos à anunciação pro-
priamente dita.

Contudo, lembremo-nos 
de que a salvação pertence 
somente ao Senhor da seara! 
Estamos aqui servindo na 
obra que é Dele.

A missão e a relação  
entre as pessoas
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Nilo Tavares Silva
Pastor da IB Central em 
Abolição, RJ

“O Espír i to do Senhor 
Deus está sobre mim, por-
que o Senhor me ungiu 
para pregar  boas novas 
aos oprimidos; enviou-me 
a restaurar os de coração 
abatido, a proclamar liber-
dade aos cativos e a pôr os 
presos em liberdade” (Isaías 
61.1).

Comunicação da Igreja 
Batista Memorial

A noite do domin-
go,  28 de abri l , 
certamente ficará 
marcada na vida 

e na história dos membros 
da Igreja Batista Memorial, 
em Aracaju. Isto porque na 
data foi realizado o culto de 
gratidão pela vida do pastor 
Jairo de Souza Pereira, que 
durante 13 anos pastoreou 
a igreja, saindo de lá apenas 
para ser diretor executivo da 
Convenção Batista Sergipana, 
em 2004 , cargo que ocupou 
até meados de 2012.

Muito amado pela igreja, 
que tem a família do pastor 
como parte da sua própria 
história, junto com sua es-
posa, Mary Pereira, o pastor 
Jairo recebeu presentes, abra-
ços e, mais que isso, teve a 
certeza, mais uma vez, do 
quanto fará falta àquele povo.

“Aqui, eu, minha esposa 
e meus filhos, encontramos 
uma família. Batizei muitos, 
apresentei outros, casei ou-
tros tantos, e vou levar cada 

No dia 27 de abril de 
2013, realizou-se 
ás 19h30, o culto 
de posse do novel 

pastor Nilo Tavares Silva, na 
Igreja Batista Central da Aboli-
ção. Pastor Nilo, professor em 
dois seminários batistas no 
Rio, veio há dois anos como 
membro da Igreja Batista em 
Praça do Carmo, para abenço-
ar no período em que o pastor 
Sergio Leite pastoreava a igre-
ja da Abolição, o ministério 

um dos irmãos no meu cora-
ção”, disse o homenageado 
da noite. Ainda na ocasião 
especial, o pastor Carlos Ro-
cha, que está à frente da Igre-
ja Batista Memorial há cerca 
de oito anos, não deixou de 
ressaltar a postura do colega 
enquanto ovelha. “Mesmo 
quando deixou de pastorear 
essa igreja, ele continuou 
como membro. Este homem 
de Deus sempre foi um gran-
de aliado no nosso ministério 

de Evangelismo, e aprouve 
a Deus, após passar pela su-
cessão pastoral, ser eleito 
para conduzir as ovelhas na 
dependência soberana de 
Deus. Na ocasião estiveram 
presentes os pastores da Igre-
ja, assim como o pastor Josias 
de Coelho Neto, e o Capelão 
Batista, pastor Jorge Lacerda. 
Louvamos a Deus também 
pela presença dos irmãos da 
Igreja Batista Praça do Carmo, 
Central da Abolição e Central 

e um bom amigo quando foi 
preciso”, elogiou o pastor 
presidente da igreja.

O culto, que contou com 
a presença de diversos pas-
tores, missionários e irmãos 
batistas do campo sergipano, 
foi transmitido em tempo 
real numa videoconferência 
aos filhos do casal – Raquel, 
Sarah e Matheus – que, há 
algum tempo, já moram no 
Rio de Janeiro e aguardam 
ansiosamente a chegada dos 

de Coelho Neto. Pastor Nilo 
contará também com a aju-
da e o apoio de sua esposa 
missionária Ivoneide Nair 
que atuou 16 anos no campo 
batista cearense.

A Igreja têm em fidelidade 
a Palavra de Deus anunciado 
aos moradores da Abolição 
que “Só Jesus Cristo Salva”. 
Através de seus 30 membros, 
a diaconia, o anúncio, a comu-
nhão, e o testemunho têm sido 
conhecidos naquele bairro tão 

pais, que já se apresentaram 
à Junta de Missões Mundiais. 
“Deus cuida de cada passo 
que damos e a certeza de 
que Ele continuará fazendo 
o mesmo é muito grande no 
nosso coração. Sentiremos 
saudade desta Igreja, mas 
creio que nos veremos mui-
tas outras vezes, se assim 
Deus permitir”, emocionado, 
declarou o pastor Jairo.

Em meio a lágrimas pela 
saudade que, antecipada-

tradicional do grande Méier 
na cidade do Rio de Janeiro. 
Sabemos que muito trabalho 
ainda precisa ser feito no bair-
ro da Abolição, e contamos 
com as orações de todo povo 
batista, por essa pequena igre-
ja cinquentenária em relação 
a seu tamanho, e membrezia, 
mas igreja gigante, usada de 
maneira poderosa quando 
olhamos pela ótica espiritual, 
pela ótica do Reino de Deus.

Soli Deo Glória.

mente, já se faz presente, e a 
sorrisos que provam as boas 
lembranças que a família 
deixou, a noite foi encerrada 
em festa, com direito a bolo 
no prédio da igreja.

A Igreja Batista Memorial 
registra, enfim, a alegria que 
sente por ter em sua história 
um pastor e uma família tão 
notáveis e deseja, de todo o 
coração, que o Senhor con-
tinue a guiar os passos do 
servo fiel, como sempre fez.

Igreja Batista Central em  
Abolição têm novo pastor

IB Memorial realiza culto de 
gratidão pela vida do pastor  

Jairo de Souza Pereira

Templo lotado para agradecer a Deus pela vida do pastor e de sua 
família

Pastor Jairo e sua esposa agradeceram a Deus pelo tempo vivido 
em Aracaju

Pastor Nilo Tavares (ao centro) com ovelhas Pastor Nilo Tavares e esposa em momento de consagração
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Joed Venturini, Ida 
Venturini, Gabriel e Rebeca

O pastor Francisco 
Antônio de Sou-
za, missionário 
aposentado da 

JMM, faleceu no dia 10 de 
maio de 2013 devido à do-
ença de Parkinson. Esteve 
internado em uma clínica 
na cidade de Hortolândia 
(SP), onde residia. Era viúvo, 
sua esposa Márcia Venturini 
de Souza faleceu em 27 de 
fevereiro de 2008, depois de 
passar algum tempo interna-
da no Hospital das Clínicas 
da PUC de Campinas (SP).

O casal Marcia Venturini e 
Francisco Antônio de Souza 
são os pais dos também mis-
sionários Joed Venturini e 
Lilia Rita Venturini de Souza.

O pastor Francisco Antônio 
de Souza e a esposa Márcia 
Venturini de Souza serviram, 
como obreiros da Junta de 
Missões Nacionais, no Estado 
do Ceará. Após sua formação 
e casamento em 19 de de-
zembro de 1964, o casal se-
guiu para o campo cearense, 
de inicio como missionários 
da APEC (Associação para 
Evangelização de Crianças), 
depois como missionários da 
Junta de Missões Nacionais.

O casal, em 1971, já com 
os dois filhos Joed e Lilia 
Rita, mudaram para o Rio 
de Janeiro, onde assumiram 
o ministério da PIB Nova 
Iguaçu (RJ), em 8 de janeiro 
de 1972, ali permanecen-

Pr. Adevaldo Alves Nunes
Igreja Batista Central em 
Lagoinha

Diácono José Lopes 
Galvão nascido 
em 9 de janeiro 
de 1935, filho de 

Armênio Lopes e Lidia Brito 
Lopes no estado da Bahia, 
casado com Nilsa de Souza 
Galvão há 54 anos, teve 4 
filhos, Seris, Eliane, Renan 
e André, 11 netos e 2 bisne-
tos. Foi batizado no dia 15 
de junho de 1951 na Igreja 
Batista de Correntes, e há 
mais de 20 anos era membro 
de nossa igreja, Igreja Batista 
Central em Lagoinha. Um 
servo dedicado à obra do 
Senhor tinha como principal 
marca a obra missionária. 
Quando se falava em mis-
sões seus olhos brilhavam e 
com um discurso entusiasta 
conclamava o povo de Deus 
a amar missões. Gostava de 

do até 20 de outubro de 
1974. No seu ministério foi 
concluída a construção do 
templo e consagrados ao 
ministério os pastores Hei-
tor Antônio da Silva e Helio 
Trugilho e organizada a Se-
gunda Igreja Batista em São 
Lourenço (Minas Gerais). O 
casal, no período ministrou 
cursos para evangelização 
de crianças, com excelentes 
resultados.

Nomeados missionários da 
Junta de Missões Estrangeiras 
para servir em Portugal, esti-
veram alguns meses na cida-
de do Recife, lecionando no 
SEC e no Seminário Batista 
e treinando lideranças na IB 

compor, pintar, cantar, pre-
gar, exortar, lecionar entre 
tantos outros talentos e dons. 
Pregador convicto em suas 
palavras e com as mãos em 

Cordeiro, na época pastorea-
da por David Mein.

O pastor Francisco Antônio 
de Souza e a esposa Márcia 
Venturini de Souza serviram 
no campo missionário, na Ilha 
Terceira, Açores (1974-1983), 
em Viana do Castelo, Barce-
los e Santarém, em Portugal 
continental (1983-1996) e em 
Cabo Verde, na África (1996-
1998), num total de vinte 
e quatro anos, dedicados à 
proclamação da mensagem 
de salvação. Ao retornar ao 
Brasil ele pastoreou a IB do 
Guanabara, em Campinas 
(SP), por cinco anos e a IB 
Cristalina, em Hortolândia 
(SP), por cinco anos.

punho e dono de uma forte 
voz dizia: “Jesus está voltan-
do, precisamos nos preparar 
para volta de Jesus”; entre os 
seus sermões falava de polí-

Os filhos Joed Venturini de 
Souza e Lilia Rita Venturini de 
Souza permanecem nos seus 
campos missionários. Ida He-
lena Mazoni Andrade Ventu-
rini de Souza e Joed Venturini 
de Souza (ele médico, pastor e 
professor) serviram por 2 anos 
nos Açores e 13 anos na Guiné 
Bissau, e hoje permanecem 
servindo em Lisboa como 
médico e pastor. Pr. Joed é 
o Orientador Estratégico dos 
missionários do Leste Europeu 
e também pastor da Terceira 
Igreja Baptista de Lisboa.

Sua esposa Ida atua em Lis-
boa como professora de Edu-
cação Religiosa Evangélica nas 
escola públicas. É descendente 

tica e os finais dos tempos. 
Dono de uma gargalhada 
incomparável, de suas pró-
prias histórias. Se relacionava 
bem com as crianças, ado-

dos pioneiros batistas de Pe-
nedo (AL) e de Aracaju (SE), 
Joaquim Mazzoni e Jucundi-
no de Andrade, convertidos 
pela pregação de Salomão 
Ginsburg, em abril de 1897, 
em Penedo (AL), o primeiro 
é o pai de Alberto Mazoni de 
Andrade (Penedo, 1906), e o 
segundo é seu tio materno. 
Neta de Alberto Mazzoni de 
Andrade, liderança batista em 
Sergipe e na Convenção Batis-
ta Mineira, falecido em agosto 
de 1957. Neta do pastor José 
dos Reis Pereira, jornalista e 
diretor do O Jornal Batista por 
24 anos. Filha do engenheiro 
e diácono Cláudio Mazoni 
Andrade, falecido no dia 25 de 
março de 2013. O casal tem 
dois filhos, Gabriel e Rebeca.

Lilia Rita Venturini de Souza 
é casada com o Pr. Dimas de 
Souza Filho, e têm se dedi-
cado à obra missionária no 
Paraguai (Assunção e Pedro 
Juan Cabalero - 1994 a 2000), 
Cabo Verde (2001 a 2006) 
e Equador. Têm duas filhas, 
Samara e Débora. O casal 
retornou ao Brasil em janeiro 
de 2013, depois de 20 anos 
de serviço à Junta de Missões 
Mundiais, pois Lilia Rita visava 
acompanhar de perto a doença 
de seu pai.

Neste momento agradece-
mos a todos os pastores, ir-
mãos e amigos que enviaram 
mensagens de ânimo e con-
dolências. Agradecemos as 
orações e continuamos a pedir 
ao Pai Celeste o consolo e a 
paz que só Ele pode dar.

lescentes, jovens, adultos e 
os irmãos da melhor idade. 
Assíduo nas atividades da 
igreja, amado por todos, seu 
hino preferido era o 112 do 
Cantor Cristão. Das músicas 
que ele compôs, ficou em 
nossa memória ao qual can-
tamos sempre:

“Quando será... quando 
será ...

Que o Rei Jesus há de vol-
tar

Só o Pai saberá, só o Pai 
saberá

Quando meu Rei há de 
voltar.”

Deixará grandes lembran-
ças. Mas meus amados não é 
um adeus, mas um até breve, 
onde faremos parte, todos 
nós de um grande coral. Que 
o Espírito Santo conforte o 
coração de todos. E que Deus 
nos abençoe rica e poderosa-
mente.

Diácono José Lopes Galvão

Diácono José Lopes Galvão e sua esposa Nilsa

Maria Venturini e Francisco Antonio de Souza

Pastor Francisco Antônio de Souza
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No livro Não ve-
rás país nenhum, 
Inácio de Loyola 
Brandão, um dos 

grandes cronistas e contistas 
brasileiros, imagina a cidade 
de São Paulo após uma guerra 
nuclear mundial. A maior e 
mais rica cidade do hemisfério 
sul está em péssima situação, 
absolutamente destroçada. Não 
há mais energia nem alimen-
tos. Acabou-se, por completo, a 
vida vegetal. Não há mais chu-
vas. A vida, enfim, é terrível. 
Mas a última coisa que as pes-
soas deixaram foi seus carros. 
Quando não puderam mais se 
locomover neles, por falta de 
combustível ou por cessação 
da energia motor, e tiveram 
que ficar parados, recusaram-
-se a deixá-los. Loyola mos-
trou, assim, como as pessoas 
se apegam às máquinas e bens 
materiais como valor último da 
vida. Elas não têm coisas. As 
coisas as têm.

Ele segue na mesma linha 
do americano Pat Frank, em 

Caio Falcão
Teólogo, Historiador. 
Professor. Graduando em 
Pedagogia pela UFMA- MA

Nunca duvidei da 
importância que 
a igreja tem para 
a sociedade, prin-

cipalmente a sociedade mo-
derna. Assim, não duvido 
também, do valor que a igreja 
estabelece dentro do espaço 
público.

Todavia, falar de paz como 
um paradigma missionário 
que sustenta a presença da 
igreja no espaço público é 
inevitável. Por sua vez, estes 
apontamentos expressam uma 
preocupação necessária refe-
rente à contribuição da igreja 
junto à sociedade.

O que é a paz?
Sem a menor sombra de 

dúvida, a noção de paz dentro 
da espiritualidade brasileira, 
está além do ideal. Pensa-
-se em paz (shalom), apenas 
como um cumprimento de 
saudação judaica, muito utili-
zada nos círculos eclesiásticos 
pentecostais e neopentecos-
tais. Mas, qual o papel da 
igreja no ideal da paz? O 
valor atribuído a ela é o da 
evangelização, é a notícia 
boa da paz. Interessante que 
ela, a paz, não é somente o 
que os gregos denominam de 

Ai, Babylon, que imagina a 
Flórida destruída por um ata-
que nuclear. Não há mais 
eletricidade nem combustível. 
A vida volta às suas condições 
elementares. As pessoas tro-
cam carros de luxo, que agora 
são absolutamente inúteis, por 
galinhas, e lanchas a motor por 
um punhado de sal.

Isto levanta uma questão: 
O que é, realmente, essencial 
à vida? Lutamos e nos esfor-
çamos por supérfluos sem os 
quais nossos antepassados 
sempre viveram. E razoavel-
mente bem. Aonde se vai hoje, 
por exemplo, encontramos 
pessoas falando ao celular. 
Ele é tão essencial assim? É 
muito útil. Foi assim que, num 
acidente na estrada, numa 
ocasião, pedi algumas pessoas 
para tomarem providências 
com meus familiares. Mas já 
vi gente, em supermercado, 
telefonando para saber qual 
a marca de extrato de tomate 
deveria levar! Como essas pes-
soas viviam antes? Essas coisas 

eirene, a paz do coração, ela 
é Shalom. É maior. É saída de 
mim, de nós, da igreja, para 
o mundo.

Preocupa-me a manifesta-
ção da paz que não alcança a 
sociedade. Episódios como o 
de incêndio da dentista pau-
lista, como a violência sexual 
de uma senhora com sessenta 
anos de idade, e tantos outros, 
evidenciam uma sociedade 
sem paz, e sem a atuação forte 
e significativa da igreja. Então, 
já que somos os portadores da 
paz (shalom), para aonde esta 
tem direcionado o mundo? 
Outros já despercebidos da 
importância da paz, sequer 
são capazes de pensá-la, e já 
agem espontaneamente, por 
uma espiritualidade carregada 
de frieza, sem sentido e até 
mesmo, mórbida.

Pensando nas relações so-
ciais da igreja, da presença da 
paz junto ao espaço público, 
envergonho-me da situação 
que se apresenta a espirituali-
dade brasileira.

A paz e a boa teologia
Mas quais são as especifici-

dades matriciais da paz e da 
boa teologia? Com certeza a 
paz associada à boa reflexão 
teológica, alimenta a vida e a 
missão das comunidades de 
base. Ela é o condutor que 
sustenta a ação pastoral, que 
a nutre pela dependência da 

que nos encantam e enchem 
os olhos e nos fazem pessoas 
realizadas e com status são, 
realmente, essenciais?

O psicanalista Erich Fromm 
declarou que a vida moderna 
transformou as pessoas em 
sombras ansiosas e despro-
vidas de amor. Diz ele: “A 
maioria dos norte-americanos 
acredita que estejamos numa 
sociedade de consumo (...) 
de gente feliz, que gosta de se 
divertir, que viaja em aviões à 
jato, e cria o máximo de felici-
dade para todos”. Mas diz ele 
que, ao contrário, este estilo 
de vida conduz à ansiedade, 
à vulnerabilidade, e em prazo 
maior, à desintegração da nos-
sa cultura, o que é desastroso 
para a maioria das pessoas.

Centramos nossa vida na 
posse de coisas. Mas Jesus 
disse que “a vida do homem 
não consiste na abundância 
das coisas que possui” (Lc 
12.15). Há valores maiores: 
dignidade, integridade pesso-
al, credibilidade, paz interior, 

sola scriptura. Desta forma, o 
paradigma da paz é a Bíblia, 
que se propõe adequadamen-
te e com consistência a uma 
teologia que trate das comple-
xidades de vida. O foco recai 
sob a dimensão do cotidiano, 
sob a ação da paz sobre uma 
sociedade em rupturas, plura-
lista, individualista.

A paz e a justiça
A paz e a justiça se asso-

ciam na proporcionalidade 
de que se entende a justiça 
como a realidade cósmica de 
ordenação do mundo. Para os 
judeus, a sedakah, justiça é o 
mundo em ordem, ordenado 
em justiça. A sedakah, com 
justiça que é promotora de 
paz. Assim sendo, para que 
alcancemos a paz (shalom) é 
necessário à prática de justiça. 
Para o paradigma missionário 
da igreja, a shalom é a grande 
meta.

Shalom é totalidade, inte-
gridade, harmonia, inteireza. 
Para Jorge Pixley, “a paz não 
é ausência de guerra, mas, a 
referência ao círculo social 
de ideais sobre o bem-estar-
-social”.

Qual o entendimento de 
paz pública e paz privada?
Assim, para pensarmos a 

paz e a presença da igreja 
no espaço público, devemos 
resgatar a sensibilidade da 

paz em casa, paz com Deus, 
a vida em ordem. Provérbios 
15.16-17 retrata bem isso: 
“Melhor é ter pouco com o 
temor do Senhor do que um 
grande tesouro acompanhado 
de inquietação. Melhor é um 
prato de hortaliça, onde há 
amor, do que o boi gordo 
acompanhado de ódio”. Ba-
seado neste texto, seguindo a 
Linguagem de Hoje, preguei, 
meses atrás, sobre “Quando 
rúcula é melhor que pica-
nha”. O simples com Deus e 
com paz é melhor que o mais 
nobre sem Deus e sem paz. 
Buscamos tantas coisas e nos 
esquecemos de que elas não 
têm o poder de encher nossa 
vida de sentido. Mas um bom 
relacionamento com Deus e 
uma boa vida doméstica vale 
mais. Não há dinheiro que 
pague ter boa comunhão com 
Deus e um lar amoroso.

Sim, nada é mais valioso 
que a paz com Deus, a certeza 
de se estar acertado com ele, 
provar seus cuidados e ter a 

igreja em relação à socieda-
de. A paz de Deus (shalom) 
se pressupõem em fomento 
à harmonia, prosperidade, 
plenitude de vida, realização 
pessoal, que contraria em 
todas as instâncias a espiritu-
alidade vigente no Brasil, vista 
e percebida na intolerância, 
na corrupção clerical.

Contudo, o paradigma mis-
sionário do Shalom para o 
século XXI, desafia a realida-
de brasileira. Ao passo que 
o bem-estar-social inclui o 
bem-estar-individual. O mais 
importante é o bem-estar do 
cotidiano.

Shalom é o resultado da 
justiça.

Vejam que a obra de jus-
tiça manterá a tranquilida-
de para todo o sempre. O 
profeta Isaías 32.16-18, já 
transcrevia tais verdades: 
“[...] A justiça habitará no 
deserto, e a retidão viverá no 
campo fértil. O fruto da jus-
tiça será a paz; o resultado 
da justiça será tranquilidade 
e confiança para sempre, o 
meu povo viverá em locais 
pacíficos, em casas seguras, 
em tranquilos lugares de 
descanso[...]”.

Entendo assim, que a Igreja 
é um instrumento de Deus 
para a paz, para prática da 
justiça. Ela é knierim, “paz em 
abundância de todas as coisas 
para todos os seres huma-

certeza da vida eterna. Paulo 
perdeu tudo o que tinha por 
amor a Cristo. Até a vida. Mas 
declarou, com júbilo: “Eu sei 
em que tenho crido, e estou 
bem certo de que ele é po-
deroso para guardar o meu 
depósito até aquele dia” (II 
Tm 1.12). Sua vida, mesmo 
com todas as dificuldades que 
enfrentou, foi uma vida jubi-
losa, cheia de sentido, e que 
marcou o mundo para sempre. 
Por um motivo muito simples: 
era uma vida comprometida 
com Jesus Cristo.

Sua vida está legal? Você vive 
bem, tranquilo, realizado, segu-
ro e confiante no futuro? Lem-
bre-se que confiar em coisas 
é confiar no nada. Não confie 
em coisas, em si próprio, muito 
menos em conceitos humanos. 
Ponha sua confiança em Jesus 
Cristo. Você descobrirá o que 
muitos outros descobriram: 
que a vida com Cristo passa a 
ter outro sentido. Um sentido 
muito mais rico. Creia nele. 
Vale a pena.

nos”. Assim sendo, nossa paz 
privatizada (eirene) vem de 
nossa paz pública (shalom). O 
pressuposto é que ela se torna 
uma motivação a mais para 
os cristãos se inserirem no es-
paço público. Nós, enquanto 
elos de estabelecimento do 
paradigma da paz, devemos 
ser testemunhas da shalom 
no espaço público. Assim, 
desta forma, lutaremos pela 
reinvenção da esfera pública 
no paradigma da paz, com 
um envolvimento sadio e 
transformador da sociedade. 
Logo, o referencial para a paz 
é a cidade, que se leva na 
pluralidade, na inconsistência 
da governabilidade, das esta-
tísticas oriundas das políticas 
públicas fadadas ao fracasso.

Não duvido que a coexis-
tência humana entre a paz 
de Deus e o espaço público, 
incorpora o ser humano e a 
humanidade, nos paradig-
mas da shalom. A shalom 
acontece essencialmente nas 
relações humanas. Ela é para 
o outro. É na verdade, o ou-
tro sendo diferente de mim. 
Como Leonardo Boff registra 
em sua teologia, é “ser-para-
-os-outros”.

Portanto, que o Santo Espí-
rito de Deus, seja nosso sábio 
conselheiro e nos ajude nesta 
gloriosa e honrosa dádiva: a 
de promovermos a shalom 
de Deus.

O sentido da vida

A paz e a presença da igreja no espaço público
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Walmir Vieira
Pastor e gestor educacional

Na sequência dos 
textos publicados 
anter iormente , 
apresentei alguns 

índices ideais que sinalizam 
a boa saúde financeira e ad-
ministrativa de um colégio 
batista.

O equilíbrio financeiro de 
um colégio não depende do 
seu número de matriculados. 
Colégios com 200 alunos 
podem estar mais saudáveis e 
equilibrados do que colégios 
com 2.000 alunos. Ainda que 
um colégio não aumente o 
seu número de matriculas, 
pode, contudo, manter-se 
saudável ao cuidar de sua 
qualidade pedagógica, da sa-
tisfação de seus alunos, clien-
tes e colaboradores, ao zelar 
pela boa conservação de seu 
patrimônio e pelo equilíbrio 
de suas finanças, ajustando 
permanentemente suas des-
pesas às suas entradas.

Mostro, agora, em forma de 
distribuição orçamentária, o 
resumo de alguns desses índi-
ces no quadro em destaque. O 
importante é manter os índices 
de despesas sustentados em 
relação às entradas, indepen-
dentemente do número de 
alunos e do valor da receita.

gestão eficiente de um colégio 
batista em duas áreas que jul-
go fundamentais: a de gestão 
de pessoas e de comunicação 
e marketing.

1. Gestão de pessoas
A gestão de pessoas é a área 

que despende maior tempo, 
energia e recursos de uma 
administração escolar, espe-
cialmente um colégio batista 
que tem sobre si um conselho 
mantenedor formado de pes-
soas, um corpo de pessoas 
empregadas e prestadoras de 
serviços e um universo de 
pessoas formado por alunos 
matriculados e seus familiares.

Quanto aos empregados do 
colégio (administrativos, da 
manutenção e docentes) um 
colégio batista saudável:

a) Valorização. Prioriza o 
aproveitamento do pessoal 
interno da escola para ocupar 
posições de liderança que 
sejam abertas. Isso cria nos 
colaboradores um sentimen-
to de valorização e de que 
há oportunidade de cresci-
mento para eles dentro da 
instituição. Para que isso seja 
possível, é preciso investir 
na capacitação permanente 
deles, oferecendo-lhes ajuda 
para realização de cursos que 
sejam de interesse da institui-
ção e mantendo um programa 

definidos e com tempo para 
começar e terminar são mais 
produtivas e envolvem as 
pessoas no processo decisó-
rio. Decisões tomadas em 
conjunto, onde todos podem 
dar opiniões são mais bem 
aceitas e implantadas com 
mais facilidade.

c) Critérios de demissões. 
Se o número de alunos e/ou a 
receita diminuem obrigando 
a escola a implementar um 
programa de enxugamento da 
estrutura de pessoal em que 
demissões forem absoluta-
mente necessárias, inclusive 
de bons empregados, deve 
ela priorizar os que têm salá-
rios acima de mercado e das 
possibilidades da instituição, 
e estes, posteriormente, po-
deriam até ser recontratados, 
alguns meses depois, com 
salários mais adequados; aos 
que já estejam aposentados ou 
tenham outra fonte de renda; 
aos que não sejam arrimos de 
família e, aos que não estejam 
próximos de completar tempo 
de aposentadoria. Mas, antes 
de adotar medidas extremas 
de demissões, deve a escola 
buscar com afinco formas de 
aumentar a sua receita para ga-
rantir o equilíbrio financeiro e 
a manutenção de seu pessoal.

d) Cuidados nas demis-
sões. Tomar todos os cui-
dados legais e cristãos para 
efetivá-las como: tratar com 
justiça (pagando tudo que é 
devido, inclusive, eventuais 
pendências), com sincerida-
de amorosa e com respeito e 
gratidão aos demitidos. Aos 
bons empregados, o ofereci-
mento de carta de apresenta-
ção. Demissões feitas dessa 
maneira geram a diminuição 
significativa tanto da dor pela 
perda (amargura), quanto da 
possibilidade de processos 
judiciais trabalhistas.

e) Endomarketing (marke-
ting interno). Esforça-se para 
fazer o que for possível, para 
deixar os colaboradores fe-
lizes e orgulhosos por se-
rem parte da instituição. Isto 
acontece quando os salários 
são pagos em dia, o ambien-
te de trabalho é acolhedor, 
de companheirismo e con-
fiança, os empregados têm 
apoio para almoço, lanches 
e uniformes; têm espaços, 
equipamentos e mobiliários 
de trabalho adequados; têm 
canais abertos para apre-
sentarem suas sugestões e 
necessidades; e, sentem que 
são respeitados e valorizados 
na contribuição que dão para 
a manutenção e progresso da 
instituição. Colaboradores 
satisfeitos e comprometidos 
ajudam a fidelizar os clientes 
e a atraírem outros.

f) Critérios de admissão. 
Admite em seus quadros de 
empregados (docentes e admi-
nistrativos) evangélicos compe-
tentes e fieis, e, prioritariamente 
batistas. Mesmo com alguns 
problemas, ainda assim é me-
lhor. Isso viabiliza a criação de 
um espírito de unidade de fé 
e princípios e a possibilidade 
de concitar a todos a um com-
prometimento não somente 
profissional, mas também es-
piritual e missiológico. Isto 
também abençoa as igrejas e a 
denominação com os dízimos 
dos salários deles. Infelizmen-
te, nem sempre encontramos 
em nossas igrejas profissionais 
qualificados e disponíveis.

g) Avaliação. Adota um pro-
grama de avaliação do desem-
penho cuidadoso, construtivo 
e respeitoso. Uma direção 
segura e madura convida seus 
colaboradores para que, anu-
almente, avaliem seu desem-
penho para receber deles no-
vas ideias, conselhos e dicas. 
As coordenações dos segmen-
tos de ensino devem buscar 
sábios instrumentos para que 
alunos e pais expressem suas 
percepções quanto ao de-
sempenho dos professores, 
além das avaliações que já 
realizam deles. Os professores 
e demais empregados admi-
nistrativos devem ter também 
um instrumento formal para 
avaliar o desempenho de seus 
superiores imediatos. Todos 
avaliando todos e ajudando 
a todos a terem um desempe-
nho melhor (Avaliação 360°).

2. Comunicação e marketing
Não é possível construir 

uma escola saudável e fazê-
-la crescer sem um bom pro-
grama de comunicação e de 
marketing. Aqui vão umas 
dicas para os colégios, que ge-
ralmente dispõem de poucos 
recursos para esta área:

a) Informativo interno e ex-
terno. Deve ter um órgão peri-
ódico de comunicação interna 
e outro externa. Eles podem ser 
eletrônicos ou impressos. O im-
portante é que todos recebam. 
O Informativo interno deve 
conter orientações, procedimen-
tos, novidades patrimoniais, 
notícias de eventos e de proje-
tos, notícias sociais e tudo que 
todos os empregados precisam 
saber. Um Informativo externo 
periódico informa aos pais e/ou 
responsáveis o que está acon-
tece na escola, as novidades 
pedagógicas, as aquisições, os 
eventos significativos, etc.

b) Relatórios ao Conselho e 
Informações para as igrejas. 
O Conselho da mantenedora 
sempre deve ser informado 
das importantes medidas to-
madas, projetos empreendidos 

e dificuldades enfrentadas. Al-
gumas dessas ações requerem 
aprovação prévia do Conse-
lho. O colégio deve também 
periodicamente enviar aos 
pastores e líderes das igrejas 
informações sobre como está 
o Colégio, seus avanços e 
dificuldades, solicitando deles 
orações, apoio e sugestões.

c) Celebrações. Deve o Co-
légio celebrar cada conquista 
ou avanço, pequena ou gran-
de como novos espaços inau-
gurados, projetos implanta-
dos, aquisições significativas, 
crescimento numérico, etc., 
dividindo com os colabora-
dores a gratidão e a alegria 
das vitórias e a Deus o louvor.

d) Sondagem de satisfação 
dos pais e alunos. Devem 
ser feitas pesquisas junto aos 
pais e alunos para conhecer 
a satisfação deles quanto ao 
trabalho e andamento do Co-
légio. A direção deve criar um 
canal de comunicação direta 
dos pais com a direção para 
receber deles reclamações 
e sugestões (ouvidoria). Pais 
atendidos e satisfeitos tornam-
-se os melhores divulgadores 
da escola. No ramo educacio-
nal o marketing “boca a boca” 
é o que funciona melhor.

e) Bom atendimento. Ade-
quado e afetuoso atendimento 
da Secretaria e dos diversos 
setores da escola, começando 
por quem atende às chamadas 
telefônicas ou recepciona na 
Portaria do Colégio faz muita 
diferença na escolha da esco-
la pelos pais. Nossas escolas 
ainda precisam melhorar mui-
to nesse quesito.

f) Multimeios. Ninguém, 
hoje, pode desprezar a im-
portância do uso da internet 
como meio de comunicação 
e marketing: um site bem feito 
e com todas as informações, 
incluindo fotos dos espaços da 
escola; a presença do Colégio 
nas redes sociais (facebook, 
twitter etc.). São formas baratas 
de comunicação e marketing. 
Outras mais caras, nem sempre 
acessíveis às nossas escolas, 
mas úteis são: televisão, rádio, 
outdoors, busdoor, quiosques 
em shopping, folders, flyers, 
jornais, revistas entre outros.

Espero ter podido ajudar 
nossas escolas, nos seis artigos 
publicados, para ajudar nossos 
colégios batistas a superarem 
suas dificuldades, enfrenta-
rem os desafios deste tempo 
e encontrarem caminhos de 
crescimento ou, pelo menos, 
do equilíbrio e da melhoria 
de sua qualidade acadêmica 
e administrativa. Coloco-me á 
disposição para outros esclare-
cimentos e troca de experiên-
cias em meu e-mail pessoal: 
clicwv@hotmail.com.

Distribuição ideal dos gastos básicos mensais de 
uma instituição, sem fins lucrativos, saudável:

Itens fundamentais: % sobre a Receita Líquida

Folha de Pagamento e Encargos 60% a 65%
Consumo e manutenção 15% a 20%
Previsão de inadimplência mensal 6% a 10%
Reserva p/13º e férias ou pagto de empréstimo 3% a 5%
Investimento (Melhorias patrimoniais e aquisições) 3% a 5%
Eventuais e contingências  2% a 3%
Eventos, comunicação e marketing 1% a 2% 
 90% a 110%

Os percentuais estão numa 
escala de variação em função 
de necessidade e da possibi-
lidade de gasto, em um deter-
minado mês, ser maior em um 
item e menor em outro, equi-
librando assim, o orçamento.

Naturalmente, algumas es-
colas têm percentuais maiores 
em alguns itens, por suas pe-
culiaridades. Mas que devem 
ser compensados para menos 
em outros itens.

Em colégios com finalidade 
lucrativa o gasto com pessoal 
gira em torno de 50% a 55%. 
Os demais itens têm percen-
tuais semelhantes, a diferença 
menor na Folha seria o “lu-
cro” do proprietário.

Receitas não operacionais, 
as advindas de alugueis de 
imóveis, por exemplo, devem 
ser gasta somente em “inves-
timento”, (item 6) e não em 
despesas operacionais.

Concluo esta série apresen-
tando algumas dicas para a 

continuado de treinamento 
(rotatividade). Antes de pen-
sar em contratar alguém de 
fora da escola para assumir 
funções de coordenação, a 
direção da escola deve tentar 
esgotar todas as possibilidades 
de aproveitamento de pes-
soal interno comprometido, 
olhando os colaboradores que 
vislumbrem potencialidades.

b) Participação. A manu-
tenção de uma rotina semanal 
ou quinzenal de reuniões da 
direção com de coordenado-
res de áreas e segmentos – e 
destes com seus comandados 
- é essencial numa escola. 
Ainda que ache que muitas 
reuniões sejam tomadoras de 
tempo e geradoras de even-
tuais conflitos, a falta delas é 
pior, pois gera instabilidade, 
insegurança, especulações e 
problemas de comunicação 
e de entrosamento. Reuni-
ões programadas, objetivas, 
organizadas, com assuntos 




