ISSN 1679-0189

o jornal batista – domingo, 09/06/13

?????

Órgão Oficial da Convenção Batista Brasileira

A comemoração do dia do pastor é o momento
ideal para boas reflexões sobre seu ministério,
seu papel na sociedade, sua missão. Mas também
um bom momento para as ovelhas reconhecerem

Mães em Contato:
Um ministério abençoador
O ministério de Mães
em Contato surgiu para
interceder por jovens,
para que, pela atuação
poderosa do Espírito
Santo, suas vidas sejam
transformadas. Vá até a
página 09 e conheça o
trabalho realizado por
mulheres que se doam
pela nova geração.
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a função do pastor e ser um canal de benção
sobre seus pastores. Nesta edição de O Jornal
Batista seus leitores encontrarão palavras de reflexão e exemplos de pastores.

Um Congresso marcante na
história dos Diáconos Campistas
Os diáconos batistas do Norte do Estado do Rio
de Janeiro tiveram o privilégio de receber o XXXII
Congresso Estadual dos Diáconos Batistas Fluminenses. Com o tema “Diáconos desafiados a ser
padrão na valorização e no cuidado da criança e do
adolescente”, diáconos foram marcados por palavras
abençoadoras. Pastor Alceir Faria Pereira (preletor),
baseado no tema do congresso, mostrou-se preocupado com o que está acontecendo com a educação
nas igrejas (pág. 12).
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A

pergunta parece
obvia, mas não
para algumas pessoas. Pastor erra
sim, se não o termo correto
seria Papa, e não pastor.
Inteligentemente o atual
Papa, na semana passada,
surpreendeu a todos os seus
seguidos ao declarar que
“já pecou”. A surpresa vem
por esta frase ser declarada
por alguem que é considerado pelos católicos como
o sucessor de São Pedro,
designado por Jesus a rocha
da Igreja. Assim acreditam
os católicos, como também
acreditam que não é possível o Papa ter pecado. Entretanto, o fato de alguem
acreditado como sem pecado, declarar que já pecou, o
aproxima de seus seguidores. Parece que o Papa quer
ser um pastor, por entender
que ele é mais próximo de

seus seguidores, e alguns
pastores parecem querer ser
Papa.
Quando o Senhor orientou
o profeta Samuel na escolha
do novo rei, declarou: “Não
considere sua aparência nem
sua altura, pois eu o rejeitei.
O Senhor não vê como o
homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o
coração” (I Samuel 16.7). O
próprio Deus declarou que
o homem vê a perfeição de
um forma diferente. Nesse
tempo Davi não era considerado o homem ideal para
reinar, para estar a frente do
povo, num cargo superior,
mas Deus via a possibilidade. Esse mesmo Davi reinou
com grande maestria o seu
povo, entretanto, pecou (II
Samuel 12). Apesar de ser pecador, o homem continua até
hoje tendo a misericórdia de
Deus, sendo usado e assim

Vocação de anjos
• Muitos ainda não estão
em paz em relação à consagração de mulheres ao
Ministério.
Têm toda a razão os que
pensam, os fundamentos jurídicos são válidos enquanto
não ferem os princípios do
Novo Testamento. Agora
mesmo, estamos diante do
perigo de vermos uma prática
se tornar legal, colocando
as igrejas cristãs em grandes
dificuldades. Tudo em nome
da dignidade, igualdade e
liberdade.
Por outro lado, as normas
não específicas nas páginas
do Novo Testamento devem
ser consideradas à luz da
consciência e não da proibição. Mesmo nos casos específicos, ainda temos exceções. Do contrário, teríamos
que voltar ao uso do véu e ao
completo silêncio da mulher
na igreja. São duas tradições

abençoado pelo Senhor.
A humildade traz honra e
sabedoria ao pastor (Colossenses 2.6-23). Aquele que
identifica suas falhas e busca
a orientação de Deus para
superá-las, encontra a misericórdia de Deus para ser um
bom pastor. Aquele que mesmo errando, reconhece seus
erros e faz o que é necessário
para abençoar suas ovelhas.
Afinal de contas, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas.
Pastorear começa dirigindo
seu próprio coração e suas
atitudes. Por isso ter atitudes
humildades são sempre válidas, como por exemplo pedir
desculpa, ouvir opiniões diferentes, dar espaço para outras
ideias, mesmo aquelas que
aparentemente são contra
as suas.
Quando as ovelhas veem
em seu pastor um homem que
não erra, esperam atitudes de
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culturais que cumpriram seu
papel no tempo. Por isso, não
erramos por não praticá-las
mais. Não usar o véu e ouvir
as mulheres em público não
mais escandalizam o público
como foi na igreja nascente.

Nesse mesmo raciocínio,
vejo a ordenação feminina.
Os obstáculos do primeiro
século não persistem. Não
há preceito bíblico a respeito.
Então, creio que a questão
deve ser posta no campo da

As mensagens enviadas devem ser concisas e identificadas (nome completo, endereço e telefone). OJB se reserva o direito de publicar trechos.
As colaborações para a seção de Cartas dos Leitores podem ser encaminhadas por e-mail (editor@batistas.com), fax (0.21.2157-5557)
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perfeição. O que é um grande problema, esperar ações
divinas de um homem pecador. O único homem sem
pecado que pisou na Terra
foi Jesus Cristo, o Salvador,
e Ele, sendo Rei, ensinou a
humildade, ensinou o servir,
ensinou o quanto é importante ter palavras abençoadoras,
mas também ouvir. Jesus foi
o maior exemplo de pastor,
e continuará sendo assim, o
melhor exemplo, não tendo
nenhum outro igual, nem
pastor, nem Papa, nem bispo,
nem apóstolo. Entretanto,
mesmo sabendo que nunca
chegarão à perfeição de Jesus,
os pastores sábios continuam
buscando a excelência ensinada pelo Pastor Jesus.
Parabéns a todos os pastores que reconhecem seus
erros e buscam a orientação
de Deus. Que o Senhor os
abençoem! (AP)

consciência individual. Se a
pessoa se diz vocacionada e
preenche os requisitos bíblicos, não devemos impedir os
planos de Deus em sua vida.
Consciência e requisitos
não se confundem com vontade própria e modismo ou
status. Aliás, do jeito como
“pastores” estão pondo o
conceito de pastor em baixa, quem não tem fôlego de
super pastor, é melhor não
caminhar na direção de um
sub pastor.
É tempo de se reconstruir o
conceito de pastor autêntico.
E isso começa com vocação
autêntica. Sem vocação, nem
pensar. Vocação de anjos. E
todos os vocacionados são
anjos. Em Cristo e com Cristo
todos os anjos são mais que
vencedores.
Eimaldo Vieira
Pastor Emérito da
IB Nova Jerusalém
Cabo Frio, RJ
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bilhete de sorocaba
Julio Oliveira Sanches

H

á momentos que
é impossível não
permitir que a ira
nos alcance. Não
há como controlá-la. A ira integra o sentimento de revolta
ante as injustiças da vida.
Revela a nossa incapacidade em oferecer soluções às
ações injustas que nos atingem. Não é pecado senti-la.
Tampouco expressá-la com
racionalidade. Eis a razão da
orientação bíblica: “Irai-vos,
e não pequeis, não se ponha
o sol sobre a vossa ira” (Ef.
4.26). Difícil a prática. Sentir-se irado é fácil. Controlá-la só
os grandes obtém esse laurel.
Aos destituídos de controle
emotivo só resta o revide, a
agressão ao gerador da ira.
Quase impossível, no Brasil
de hoje, não experimentar
a ira, pelo menos uma vez
por dia. A injustiça social,
os crimes cometidos pelo
Estado, a violência a ceifar
vidas inocentes, a corrupção
generalizada, a impunidade, paraíso dos poderosos, a
mentira dos governantes, que
iludem os pobres, a ausên-

cia de esperança que possa
ocorrer melhores dias e muitos outros ingredientes que
labutam contra o bem estar
social, geram iras.
Foi o que aconteceu há dias
com o Governador de São
Paulo, Dr. Geraldo Alckmin.
Num discurso inflamado pela
ira fez algumas afirmações
verídicas, que requerem coragem para dizê-las. Era o
lançamento do “Programa
Transparência Paulista”. Uma
tentativa de tornar claro à
população os atos e ações do
poder publico. Fez critica às
Fundações do governo que
desenvolveram o programa.
“Que Estado é esse que tem
que pagar fundações próprias, criadas para elaborar
tais programas, já que é dever
realizar tal trabalho”. E acrescentou: “Poucos países são
mais injustos que o Brasil”.
A morosidade do Judiciário
faz do mesmo o “paraíso da
corrupção”. Uma ação judicial leva vinte anos para ser
concluída, as pessoas nunca
são punidas. É realidade que
todos conhecemos. Triste re-

alidade que leva o individuo
a descrer das instituições que
deveriam zelar pelo bem estar social.
Ainda no decorrer do seu
discurso o Governador afirmou que os “grandes casos
de corrupção foram descobertos ‘por acidente’ já
que o controle do Estado é
‘zero’”. “O sujeito fica rico,
bilionário, com fazenda, indústria, patrimônio e não
acontece nada”. E o coitado
é execrado. É desolador. É o
que vemos na prática, a polícia prende o traficante com
cinco pedras de craque e o
deixa apodrecer nos presídios imundos. Mas, o grande
traficante jamais é levado ao
tribunal. Ante todas essas impunidades o Governador desabafa: “Se o povo soubesse
um décimo do que acontece,
faltaria guilhotina para a Bastilha, para cortar a cabeça de
tanta gente que explora esse
sofrido povo brasileiro”.
Concordamos com o Governador. Por ser um político,
que dentro das possibilidades
atuais, tem se revelado coe-

rente em suas afirmações e
ações públicas. É uma agulha
perdida no palheiro em que o
país e a nação foram transformados, em termos de corrupção. Culpa do próprio povo
que coopera e responde por
aqueles que são eleitos. Nenhum dirigente político que
chegou ao poder, o fez sem o
voto popular. É o povo quem
escolhe sua liderança. Claro
que a guilhotina da Bastilha
jamais seria o instrumento
moralizador dos descalabros
humanos.
A violência não gera povo
justo e governantes honestos.
Tampouco a educação, embora válida, produz cidadãos
honestos, civilizados, como
apregoam alguns. O mal que
nos assola só será erradicado
com a transformação do indivíduo. A mudança de caráter
não se faz via leis, educação
e bem estar social. Caso isso
fosse verdade os que legislam
não seriam desonestos. Os
letrados e doutos não seriam
denominados de corruptos.
Os ricos e a alta sociedade não
praticariam os crimes do cola-

rinho branco. A única maneira
de transformar o indivíduo, o
país e a nação há que passar
pela verdade expressa pelo
apóstolo Paulo: “Se alguém
está em Cristo, nova criatura
é...” (II Cor. 5.17). Tal verdade
é confirmada por Jesus ao dialogar com o erudito Nicodemos: “Necessário vos é nascer
de novo” (João 3.7). Confirmado com o testemunho que
Jesus deu ao deixar a casa de
Zaqueu: “Hoje veio salvação
a esta casa, pois também esse
é filho de Abraão” (Lc. 19).
Sem profunda transformação
espiritual não há mudança de
caráter.
O Governador merece o
nosso aplauso. Sua ira é valida e admirável neste momento em que projetos de
Leis tentam desestruturar a
família e alimentar o que de
mais sórdido existe na natureza humana corrompida
pelo pecado. Não basta a ira
e a coragem para denunciar.
É preciso mais, a ação do
Evangelho transformador em
cada brasileiro.
www.pastorjuliosanches.org
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OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

Templo e membros da Igreja Batista de Monte Senir

Pr. Josué da Silva Andrade

Q

ueremos honrar,
no dia do pastor,
aqueles pastores
desbravadores,
muitos deles no anonimato
e que fizeram e continuam
fazendo uma obra de excelência no ministério pastoral.
E são muitos, espalhados por
este solo brasileiro.
Destacamos, para a nossa
homenagem, o pastor Onésimo Barbosa, nascido em
3 de setembro de 1925, em
São José do Calçado, ES,
casado com Rackel Louzada
Barbosa.
Onésimo, filho de pais
presbiterianos, que mais tarde passaram a pertencer aos
batistas. O propósito de ser
pastor estava no coração daquele menino, que fazia no
ambiente do pasto, escolhendo um toco para ser púlpito,
e ali pregava para as crianças
que com ele brincavam de
fazer o culto. Cresceu. Estudou no Colégio Americano
de Vitória. Aos 18 anos já
era membro da PIB de Vitória, ES. Serviu o exército,

Rackel e pastor Onezimo

no entanto a sua chamada
o impediu de seguir carreira
militar. O caminho natural
de sua vida foi o Seminário
do Sul.
No ano de 1950 o seu coração recebeu um apelo para
ajudar igrejas que estavam
se formando no Estado do
Espírito Santo, portanto, um
trabalho pioneiro. Nesse propósito, Deus o levou para
Monte Senir, município de
Barra de São Francisco, região norte do Espírito Santo,
lugar de muita mata, por isso
chamada à época, “região da
mata”. Ali já existia a Igreja
Batista de Monte Senir, com
70 membros, sendo a maior
parte da família Andrade.
Então, ordenado ao ministério na 2ª Igreja Batista de
Cachoeira, casou-se com a
irmã Rackel e tomou posse
na Igreja Batista de Monte
Senir.
O casal foi destemido. Lugar sem conforto, para quem
era acostumado com a cidade. Em pouco tempo a Igreja
triplicou-se de membros. Pela
foto (não muito boa por ser
antiga) vê-se a proporção do

crescimento da Igreja. Particularmente, louvo a Deus
pelo vida do pastor Onésimo,
sua coragem, sua firmeza
doutrinária, seu espírito de
enfrentamento em defesa de
suas ovelhas, algumas vezes,
enfrentando até autoridades
coniventes, em face a perseguições comuns àquela
época, mas sempre com a
Bíblia na mão e a autoridade
de ministro da Palavra. Por
isso seu ministério abençoou
a nossa família e tantas outras
que se uniram a nós.
Outras igrejas que foram
muito alavancadas no ministério do pastor Onésimo. Foi
Itacibá, em Cariacica, ES, da
qual foi pastor por 20 anos
com um crescimento fantástico. Aposentou-se, mas veio
novamente ao seu coração
o apelo da Igreja Batista de
Cacoal, em Rondônia, outro
desafio desbravador. A história está lá, viva, para provar
o quanto sua ida abençoou
aquela Igreja e região. Hoje,
uma das mais fortes daquela
localidade.
Depois de 12 anos em Cacoal, pastor Onésimo volta

Profetas
adivinham por
dinheiro

O

Senhor usou o
profeta Miquéias
para denunciar
aqueles que profanavam a mensagem divina: “...Os seus sacerdotes
ensinam por interesse e os
seus profetas adivinham por
dinheiro...” (Miquéias 3.11).
A pregação de Miquéias
pode ser aplicada às igrejas
de hoje. E, principalmente, a
alguns pregadores de hoje. Em
certos círculos da sociedade, o
termo “pastor evangélico” já
está sendo usado como sinônimo de líder populista, explorador do dinheiro do povo. E isto
é uma grande tragédia.

O Senhor não deixa escarnecer: “tudo o que o homem semear, isto também
ceifará”. Disse o Senhor que
“é necessário que aconteça
o escândalo – mas ai daquele que escandalizar...”.
A hora que vivemos é a
de afirmação das verdades
bíblicas. É a hora de dar testemunho do Cristo e do que
significa ser cristão. Não viveremos, consequentemente, em uma era tranquila,
caso quisermos dizer não
à comercialização do Evangelho. É preciso não apoiar
os “profetas que adivinham
por dinheiro”.

ao Espírito Santo e o seu coração é novamente motivado
a ajudar Monte Senir, onde
por mais um tempo serviu,
construindo a casa pastoral,
isso, aos 82 anos de idade.
Hoje, pastor Onésimo, aos
88 anos, é membro da PIB de
Vitória, onde ajuda muito no
ministério da 3ª Idade.
Por tudo, gratidão ao nosso Deus por obreiros deste

quilate. Homens de Deus
que entregam suas vidas com
dedicação a obra, sabedores
que o trabalho não será vão,
como disse o apóstolo Paulo.
Deus seja louvado. Parabéns,
pastor Onésimo pela sua vida
e obra no ministério, que deixaram marcas de edificação
em muitas vidas.
A Deus seja dado a glória e
honra. Amém!

A importância da família na vida do pastor
Almir de Oliveira
Pastor da PIB em Cruzeiro
do Oeste, Paraná
“Convém pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher... que
governe bem a sua própria
casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia”
(I Timóteo 3.2a, 4).

U

ma das recomendações bíblicas
para aquele que
aspira ser pastor é
que seja de preferência casado. E na minha pequena experiência de vida pastoral me
atrevo a dizer mais: Que seja
de preferência “Bem Casado”.
Sou grato a Deus pela vida
da minha amada e dedicada
esposa, Tereza Anete de Almeida Oliveira, que ao meu
lado tem sido parte integrante
no Ministério Pastoral. Nosso
Deus também nos concedeu
dois presentes muito impor-

tantes e especiais, os nossos
dois filhos, Alana e Alan, que
somam conosco no trabalho
pastoral.
Ao longo da vida pastoral
foram várias mudanças de
cidades, regiões, cultura,
clima, mas o que me impressiona é que na sua grande
misericórdia e perfeita soberania, Deus me privilegiou
com uma família que em
nenhum momento tem reclamado dessa situação. A
família pastoral não é uma família perfeita, embora muitos
pensem de forma contrária e
equivocada, mas, é sem dúvida, uma família que Deus
separou de forma especial
para uma obra especial no
desenvolver do seu Reino na
face da Terra.
Uma família pastoral precisa se desprender de muitas
coisas em muitas ocasiões
para o bem do trabalho de
Deus, abrindo mão de um
conforto melhor em muitas

situações, visando o objetivo
maior que é o crescimento da
obra de Deus na face da Terra. Trazer toda uma família a
esse consenso não é tarefa fácil, mas só conseguida com o
agir de Deus na vida de cada
familiar! É Deus quem move
os corações, escolhe e separa
o pastor, sua esposa e filhos
para uma obra em comum, a
obra do ministério pastoral.
Após 23 anos de vida pastoral e conjugal, posso perceber junto a minha esposa,
nossos filhos crescendo e
sendo verdadeiras bênçãos
na obra do Senhor. Com alegria vejo e vivencio isto! Percebo que tem valido muito
apesar das lutas, dificuldades
e até o atravessar de enfermidades, labutar de forma
diligente na obra do Nosso
Bom Deus, procurando ser
fiel a Ele, o mesmo que tem
nos sustentado e abençoado.
Nesta ocasião especial em
que nos lembramos do “Dia

Pr.Almir, Tereza, Alana e Alan

do Pastor”, nada mais justo do
que deixarmos registrado nossa gratidão a Deus pela família
do pastor, que cumpre um
papel de fundamental importância na vida de um “homem
de Deus”. Sou grato a Deus
por minha família, minha amada esposa, meu filho e minha
filha, meus grandes ajudadores no desafio de pastorear o

amado e precioso rebanho do
Senhor na face da Terra.
Ao Senhor Nosso Deus, a
razão de toda essa obra, o
meu louvor, adoração e reconhecimento. Que as bênçãos
do Supremo Pastor, o Senhor
Jesus, também continuem
sendo derramadas sobre a
vida de cada pastor, família e
igreja nesta ocasião especial.
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João Falcão Sobrinho

Antonio Sérgio Ferreira
Barroso de Castro*

J

á faz um bom tempo,
mas quando tive aulas
de Direito Constitucional
com o eminente Prof.
Dr. Paulo Napoleão Nelson
Basile Nogueira da Silva, isso
em 1991, o alerta foi grande.
A pior espécie de ditadura
que pode existir é a do Poder Judiciário. A ditadura do
Poder Executivo ou do Poder
Legislativo não chega nem
aos pés da ditadura do Poder
Judiciário. É pior porque os
homens de toga muitas vezes
dizem que estão praticando
a Justiça e usando suas becas
proferem decisões inconstitucionais e ilegais. Usam uma
linda roupa e atualmente
notebook, com Internet e
assinatura digital para proferirem suas decisões. É tudo
formal. Aparenta ser justo.
Ser legal. Ser constitucional.
Mas pouquíssimas vezes não
são justas, nem legais e muito menos constitucionais.
Utiliza-se de um malabarismo interpretativo grande e
maquiavélico para justificar
sua decisão.
Conheço muitos juízes.
Nunca conheci um juiz desonesto. Todos os que eu
conheci, em minha carreira
de quase 18 anos de advocacia, são honestos. Ao menos
nunca soube de nada que
desabonasse a conduta de
qualquer um deles. Assim,
não estou discutindo o caráter da pessoa em si, mas o
teor da decisão tomada.
Quando se fala em Supremo Tribunal Federal (STF),
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), apesar de serem extremamente honestos,
“data venia”, em raras ocasiões agem contrariamente a
lei e a Constituição Federal.
Não escrevo em nome da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), apesar de ser
membro da classe, não exerço nenhum cargo na OAB e
nem por ela fui autorizado a
escrever em seu nome. Escrevo na qualidade de cidadão
brasileiro e profissional de
Direito e que pensa o Direito,
eis que além de bacharel em
Direito, também detenho os
títulos de especialista em Direito Civil Moderno e Direito
Público.
O STF, STJ e o CNJ em
algumas pouquíssimas decisões, contrariam de forma deliberada a lei e a Constituição
Federal, sob a justificativa
nefasta de estarem fazendo
Justiça...

Uma dessas decisões é a
que o CNJ, sob o manto do
STF e do STJ, em decisão
tomada na manhã do dia
14/05/2013, durante a 169ª
Sessão do CNJ, decidiu obrigar a todos os responsáveis
pelos respectivos Cartórios
de Registro Civil das Pessoas
Naturais a realizarem a habilitação para o casamento civil
ou conversão de união estável em casamento civil entre
pessoas do mesmo sexo.
Todos os doutores em Direito que conversei sobre o
assunto foram unânimes em
dizer que há necessidade de
uma emenda à Constituição
Federal e posterior legislação infraconstitucional, autorizando o casamento entre
pessoas do mesmo sexo. Interpretação diversa é inconstitucional, pois a Constituição
Federal representada pelo
legislador constituinte estabeleceu o casamento entre um
homem e uma mulher. Não
se pensou e nem mesmo foi
cogitado, em 1988, o casamento homossexual, pois até
então tal era inconcebível.
Por convicções religiosas,
discordo do casamento homossexual. Entendo que há
um rebaixamento do casamento heterossexual e não
uma elevação da união homossexual, com a determinação dada pelo CNJ. Mas
sobre essa questão (casamento homossexual), poderei
abordá-la em outra ocasião
e então exporei minha tese.
A questão agora é a Ditadura do Poder Judiciário,
levada a efeito por alguns de
seus órgãos superiores (STF,
STJ e CNJ).
Com a decisão ora em comento, houve quebra direta
ao princípio da harmonia dos
três poderes. O Poder Judiciário está legislando, cuja
competência é do Congresso
Nacional.
O Ministro Joaquim Barbosa, Presidente do STF e do
CNJ, diz que não há quebra
ao princípio da harmonia dos
três poderes e que o Poder
Executivo é quem mais quebra tal princípio, ao editar
várias Medidas Provisórias.
Só que o Ministro Joaquim
Barbosa se “esqueceu” que a
Medida Provisória tem previsão na Constituição Federal e
para ter validade precisa ser
convertida em lei pelo Congresso Nacional.
Agora, quem vai converter
em lei a Resolução (espécie
normativa) do CNJ? Quem
vai dizer se a Resolução é
contrária a lei e a Constituição Federal? Pois é...

A cúpula do Poder Judiciário brasileiro está ultrapassando sua competência e
já de algum tempo quer ser
o grande protagonista das
principais mudanças sociais.
Só que não tem legitimidade
nas urnas para tanto. Nenhum deles teve voto de
qualquer cidadão brasileiro
para ingressar ao cargo que
ocupa. O Poder Judiciário
não representa o povo brasileiro. Não pode figurar como
protagonista das grandes mudanças sociais de uma nação,
por não ter legitimidade e
competência para tanto.
A Resolução em comento,
entre outras que já houve e
outras ainda que hão de vir,
é apenas uma amostra do
grande problema que está
se instalando no país. Sob a
justificativa de se fazer Justiça,
a cúpula do Poder Judiciário está legislando e criando
normas contrárias inclusive
a vontade do povo brasileiro
expressa na Constituição Federal e provo o que digo. Se
os detentores da vontade do
povo (congressistas) quisessem, já teriam levado a efeito
uma emenda a Constituição
Federal e uma modificação na
legislação infraconstitucional
que outorgasse as pessoas do
mesmo sexo o direito de se
casarem. Se não o fizeram,
é porque sabem que não é
da vontade pacífica do povo
brasileiro e que grandes divergências há sobre a questão. Se
o assunto fosse levado a um
plebiscito ou referendo, sabem que não seria aprovado.
O Poder Judiciário está, por
Resolução, empurrando goela
abaixo o casamento homossexual e outras coisas mais.
Cuidado brasileiro, cuidado.
Não se engane. É muito fácil
fazer você acreditar que estão
fazendo Justiça, principalmente quando se articula eventual
“preconceito”. Muitas vezes
eles mesmos nem sabem o
que é isso (preconceito)! O
discurso é sempre lindo, popular e maravilhoso. Basta
você verificar os meandros e
a forma que isso vem sendo
feito que você verá claramente
que por baixo dos panos está
lentamente se instalando a
Ditadura do Poder Judiciário,
que com o passar do tempo
é mais perversa que qualquer
outra espécie de ditadura.
*Advogado, escritor, Especialista em Direito Civil Moderno
e em Direito Público, membro
da Igreja Batista em Alto Alegre/
SP e autor do livro Aspectos
legais da disciplina da Igreja,
pela Editora Sabre/EBD1

E

sta comovente história foi contada pelo
pastor Josué Valandro Junior, da Igreja
Batista Central da Barra, no
Rio. Aconteceu em Teresópolis. Um irmão nosso e sua
esposa desejavam muito ter
um filho. Lembrando-se de
Ana em Siló, levaram anos
gemendo suas orações diante
do Senhor pedindo que Deus
lhes desse uma criança. Buscaram ajuda em uma clínica
de fertilização humana assistida, fizeram todos os exames
e se submeteram a todos os
tratamentos prescritos pelos especialistas. Depois de
algum tempo, finalmente a
boa notícia: A mulher estava
grávida! Toda a gestação foi
acompanhada com extremo cuidado. No coração de
ambos, marido e mulher,
um casal jovem ainda, pulsava a esperança e alegria
de ver seu filho nascer. Era
um varão, como desejava o
marido. No dia tão esperado,
nasceu um lindo menino.
O primeiro momento foi
de louvor e alegria. Logo,
porém, vieram as apreensões. O menino nascera com
um problema congênito não
diagnosticado na gestação.
Os médicos sabiam da ansiedade com que aquela criança
fora aguardada. Convocaram
especialistas. Lutaram em
volta do bebê lançando mão
de todos os recursos possíveis e conhecidos. O pai,
angustiado, segurou várias
vezes o filhinho nos braços
e suplicou a Deus por aquela
vida, que era fruto de tantas
orações.
Cinco horas depois de ter
nascido, o menino veio a
óbito. Médicos, enfermeiros
e atendentes naquele centro cirúrgico ficaram consternados. O jovem pai, um
servo de Deus que cultiva
uma vida cristã verdadeira,
aproximou-se do bercinho e
pediu ao médico: “Posso pegar o meu filho por um momento?” Com o assentimento
do médico ainda atônito pelo
ocorrido, o pai segurou o
menino, levantou-o acima
da sua cabeça e fez, em voz
alta, uma oração dizendo:
“Deus bendito, eu tinha um
sonho de erguer um filho nos
braços; eu te louvo porque
ouviste as nossas orações e
nos deste este menino; eu te
louvo por estas cinco horas

em que pude tê-lo com vida;
agora ele se foi; o Senhor
o deu e o Senhor o levou;
bendito seja o nome do Senhor”. Em seguida, devolveu
o menino ao seu bercinho,
o berço da eternidade. Na
enfermaria, todos choravam:
Médicos, enfermeiros, auxiliares, parentes, todos estavam sem poder conter as
emoções. Aquele jovem pai,
fiel servo de Deus, acabava
de dar testemunho de sua
fé viva no Deus vivo, dono
da vida no tempo, cinco horas ou cinco décadas, e na
eternidade. Ele acabava de
demonstrar que a fé em Deus
é mais importante do que a
vida: a sua própria vida ou a
vida de um ser que foi gerado
com amor, tratado com esperança e recebido com louvor!
Segundo os princípios éticos da Palavra de Deus, nada
há de errado no fato de um
casal procurar recursos médicos para uma fertilização
assistida, seja pelo processo
natural da relação conjugal, seja pela geração de um
embrião na proveta de um
laboratório, depois implantado no útero da mãe. Tenho
muitas dúvidas, porém, de
aceitar a fertilização in vitro
mediante o uso de óvulos de
outra mulher que não seja a
mãe ou de espermatozoide
de outro homem que não
seja o pai. A herança que os
pais vão legar ao filho não se
restringe à matéria, ao corpo
físico, mas tem muito a ver
com o espírito, com as emoções e a natureza moral. Um
homem infértil que admita
a fertilização da sua esposa
com um espermatozoide de
outro homem, por exemplo,
terá na criança gerada uma
denúncia intrínseca constante da sua infertilidade, o que
muito dificilmente permitirá
que ele tenha por aquele
filho a mesma necessária intensidade de amor que teria
por um ser que ele mesmo
tivesse gerado.
O assunto está aberto à discussão. Com a palavra, os
mestres. Por ora, alegremo-nos e louvemos a Deus por
um pai cristão, fato verídico,
que pode louvar a Deus por
um filho com cuja vida por
ele gerada foi possível conviver por cinco horas, uma eternidade no coração de quem
sabe de Jesus como o Pai da
eternidade e Príncipe da Paz.
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reflexão

Caminhos da
Mulher de Deus

contando suas experiências.
Manoel de Jesus The
Pastor e colaborador de OJB Sabiam que há um aparelho
americano que fura um poço
ambiente em que artesiano em três dias? Custa
uma igreja vive, 15.000 dolares, se não me
sempre influên- falha a memória.
Outra crise pastoral é a
cia a espiritualidade da igreja. A Igreja de vida de estresse do morador
Corinto, ficava numa cidade das metrópoles gigantescas!
de diversidade cultural. Os A saída de alguns: O ativisenormes ídolos, onde alguns mo eclesiástico para tentar
corintios sacrificavam, até os aliviar o estresse. Resultado:
próprios filhos, tinham uma sobrecarga maior ainda. E a
boca enorme. Os sacerdotes mensagem do púlpito? Como
desses ídolos tinham orá- tratar as heranças patológiculos que só os seguidores cas? Tive ovelhas que eram
iniciados entendiam. Eles antagônicas aos portadores
falavam de dentro dos ídolos, de titulo de pastor. Herança
e os seguidores de fora tradu- familiar, descobri. Diácono
ziam. Falavam de promessas, batendo na mulher por crise
de curas, profetizavam, e de ciúmes! Um bom psicom isso aumentavam as quiatra resolveu o problema.
ofertas dos adoradores. Os Era patológico, e quase que
crentes de Corinto raciocina- quem paga o pato era eu!
ram: Se os de Jerusalém fa- Uma das ovelhas afirmou:
laram línguas, os sacerdotes Doutor, fazem 5 anos que
dos ídolos também, por que choro sem parar! O doutor:
nós vamos ficar por baixo. E Dê-me 20 dias. Todo dia
partiram para a prática tam- telefonava sabendo como
bém. Como a experiência ela estava se sentindo. Dimivirou concorrência deu no nui a quantidade, aumenta a
quantidade. Depois de um
que deu.
O ambiente hoje também mês o choro com origem
influenciou a Igreja dos nos- física acabou. E a avaliação
sos dias. Um show numa ba- das mensagens do púlpito?
lada noturna, e o musical de Gosto do R.R. Soares! Prefiro
nossos templos, só diferen- o Malafaia! Bem, eu ainda
ciam um pouco nas roupas. estou com o bispo Macedo! E
O falar emotivo dos líderes o de chapéu de cawboy que
de louvor provocam emoção, você acha? Escolha difícil:
mas pouco têm de respaldo Pregar o que a ovelha quer
bíblico. Os costumes, a de- ouvir, ou o que ela precisa
sesperança no futuro, as dro- ouvir, oriundo de ensino
gas invadindo os lares tanto bíblico? Mas ensino bíblico
de cristãos ou não cristãos, é como aconteceu com dois
trazem um enorme leque de heróis bíblicos. Para um o lipeso sobre os ombros pasto- vro tinha sabor amargo, para
o outro doce como o mel. E
rais. Como agir?
Nesta semana, cumpri- agora, José? O lema do pasmentei em Itaquaquecetu- tor Sayão: Púlpito é lugar de
ba, numa das unidades da
Cristolândia paulista, um
jovem que passou três meses
nas ruas. Foi sua primeira
experiência com o crack.
Era membro de uma igreja
batista. Era um graduado em
logística, mas o desemprego
lhe trouxe depressão. Virou
alvo fácil dos traficantes. Eles
são treinados em descobrir
garotos com problemas, com
traços que denunciam propensão para as drogas. E o
preparo dos pastores? Terão
eles preparo para enfrentar
as mudanças rápidas que
surgem em todo canto? Sabem como agem os pastores
ameaçados pelo Talibã? Pelos narcotraficantes do Rio?
Os nortistas vítimas da seca?
Como é abandonado nosso
nordeste, até por nós mesmos
batistas! Pastores do polígono
das secas, escrevam para o JB

O
Zenilda Reggiani Cintra
Pastora e jornalista,
Taguatinga, DF

D

esde há alguns
anos, o Dia do
Pastor, comemorado no meio
batista no 2º domingo de
junho, também é o Dia da
Pastora. Em julho de 1999,
a PIB de Campo Limpo, em
SP, consagrava a Pra. Silvia
da Silva Nogueira, dando
início a um novo momento
no ministério batista, agora
também composto por mulheres. Logo após vieram as
mais antigas pastoras titulares
que temos, que são: Terezinha Meirelles (PR); Elisabete
Carvalho Teófilo (CE); e Tânia Maria Sobreira (PI).
O pioneirismo das primeiras pastoras consagradas causou muitas reações no meio
batista e fora dele, como
era de se esperar. Nesta caminhada de quase 14 anos,
tomamos conhecimento de
outras 152 pastoras que foram consagradas, já excluindo aquelas que saíram da
CBB por diversas razões,
entre elas a dificuldade de se
estabelecerem no ministério
devido às resistências culturais. No total, somos hoje
153 pastoras.
Dos estados brasileiros,
somente cinco deles não
têm pastoras. Não é possível
ainda separar por convenção estadual/regional, nos
estados que as têm, uma vez
que a maioria das pastoras
não é filiada à OPBB e por
isso os dados são precários.
As pastoras, de acordo com
as informações que tivemos
acesso, estão assim distribuídas: AC, 1; AL, 1; AP, 2; AM,
1; BA, 12; CE, 6, DF, 3; ES,
2; GO, 1;MA, 1;MT, 2; MS,
4; MG, 4; PA, 3; PB, 13; PR,
6; PE, 9; PI, 1; RJ, 43; RO, 1;
SC,16; SP, 21; e o território
de Fernando de Noronha,
1 (pastorazenilda.blogspot.
com).
Além dessas pastoras, ainda
há um número incalculável

de mulheres que atuam pastoralmente em igrejas, não
somente no dom, mas em
funções eclesiásticas destinadas a pastores e que não
foram ainda consagradas.
Ou porque elas mesmas não
querem enfrentar as dificuldades que isso significa, ou
porque suas igrejas esperam
a decisão da OPBB ou ainda
porque seus líderes, pastores,
ou igrejas não acham que
isso é necessário e não abrem
nenhuma possibilidade para
que isso aconteça, diferentemente quando há homens
vocacionados nos mesmos
locais.
O ministério pastoral feminino nas igrejas batistas da
CBB é uma realidade irreversível. Os seminários batistas,
como também de todas as
outras denominações, preparam as mulheres para o
ministério, reconhecendo
que Deus as chama também.
A resistência é somente ao título de pastoras porque grande parte destas mulheres, na
prática, exerce o ministério
pastoral nas igrejas. À medida que as barreiras culturais
e de gênero forem sendo
vencidas nos meios denominacional e eclesiástico, mais
mulheres serão consideradas
como aptas para o ministério
pastoral.
Neste Dia do Pastor, e da
Pastora, que o Senhor receba as lágrimas de centenas
e centenas de mulheres, do
passado e do presente, que
ofereceram suas vidas em
sacrifício vivo, e muitas vezes
as suas reputações e comodidades, em resposta ao amor
de Deus, revelado em Cristo
Jesus. Que a estrada pioneira
que todas as pastoras têm
trilhado seja um espaço por
onde, nos anos vindouros,
milhares de outras mulheres
possam percorrer com coragem e determinação. E isso
será bem mais possível se,
nos dias de hoje, as igrejas
e as instituições trilharem
um caminho de justiça e
equidade.

ensino da Palavra. O perigo é
que, sem tempo para estudar
a Palavra, o pastor acaba passando regrinhas, e Evangelho
não é regras, são princípios.
Depois que Jó foi liberto da
expectativa de interesse pessoal, ele afirmou: “Mesmo
que me mates, em ti esperarei”. Rute afirmou: “O teu
Deus será o meu Deus!”. Só
Deus satisfaz, do resto, o que
precisamos é de libertação.
Libertação da carência de
aplausos e reconhecimento,
da carência de um Deus que
só satisfaça nossos anseios
desta terra, que tratemos do
irmão como Cristo nos tratou,
ou seja, com pleno perdão.
A prova de que sou de Cristo
está no que o irmão é para
mim. Dessa forma Deus tem
seu corpo presente na terra,
e é isso que o púlpito tem
que transmitir, para que a paz
na terra declare que aquela
comunidade cristã é um pedacinho do céu na terra!
Quero terminar com aquela declaração dos 5 missionários mortos na Colômbia em
1950, por uma tribo ainda
não pacificada. Eis o lema
deles: “Abrimos mão daquilo
que nunca será nosso, para
enriquecer ainda mais, aquilo que jamais poderão nos
tirar”. Eles estavam de olho
na herança celestial. Tire os
olhos de suas ovelhas das
coisas deste mundo, e elas
além de cuidar melhor dos
afazeres do mundo, ainda
aumentam o galardão celestial. Aos amados pastores,
irmãos meus, e escolhidos e
herdeiros de eterno galardão,
um feliz dia, no dia que celebramos o seu dia.
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missões nacionais

A glória de Deus foi vista nas
cracolândias do Rio de Janeiro

Redação de Missões
Nacionais

D

ispostos a aproveitar a oportunidade de viver para
a glória de Deus,
voluntários de vários estados participaram da Trans
Cracolândia Rio de Janeiro a
fim de proclamar salvação e
libertação para vidas que estão à margem da sociedade.
Durante uma semana, ações
de impacto foram realizadas
em três bases da mobilização: Madureira, Lins e comunidade de Nova Holanda.
Como resultado, mais de 70
pessoas foram encaminhadas
para tratamento contra a dependência química.
“Isso é cumprir o mandamento de Cristo – o Ide. É
uma maravilha trabalhar para
o Senhor e saber que os resultados são excelentes. Precisamos ir em busca, eles estão lá
esperando”, declarou Ondina
Chagas, voluntária da Primeira Igreja Batista do Lins,
sobre a necessidade da igreja
ir além dos limites do templo
para ajudar as pessoas. “Esse
mal que está assolando o
Rio de Janeiro tem crescido.
Mais pessoas precisam se
voluntariar”, disse o Pr. Elton
dos Santos Pinto, da Primeira
Igreja Batista em Mutuã, São
Gonçalo (RJ), elogiando o
papel de Missões Nacionais
e ressaltando que somente
com mais igrejas agindo,
abraçando esta causa, haverá uma mudança radical no
atual cenário de dependentes
químicos das ruas do Rio.
Buscando modificar a realidade das drogas de seu país
– Togo, Tchamassi Majeste
veio para o Rio de Janeiro a
fim de aprender o funcionamento da Missão Batista Cristolândia. Por não saber bem
o português, o pastor africano

Louvor pelos resultados no culto da vitória

pensou que só acompanharia
o projeto, porém sua presença atraiu a atenção daqueles
que eram atendidos na base
de Madureira. “Eu encontrei
o que vim procurar aqui no
Brasil. Já aprendi que é Deus
quem vai adiante, ele é quem
abre as portas. Eu pensei que
somente observaria o trabalho, mas fui para uma base
que tinha um voluntário que
falava francês e me ajudou
a pregar a Palavra”, contou.
Aos atendidos que quiseram
saber o que ele, sendo da
África, estava fazendo ali,
ele disse que Deus o tinha
enviado para um lugar distante 8000 km unicamente
para revelar o amor de Cristo
para eles.
As palavras de apoio e esperança proclamadas pelos
voluntários fizeram toda a
diferença para aqueles que
estavam sendo atendidos.
Flávio de Oliveira aceitou o
encaminhamento e pouco
antes de entrar na Kombi da
Cristolândia, declarou: “Minha expectativa é de mudança, de melhora”. Ele passou
os últimos 10 meses na rua e
explicou que conflitos familiares o levaram para lá.
Retirado das ruas da cracolândia da comunidade de
Nova Holanda, Maurício
Botelho contou que estava
nas ruas desde 2003. “Foi só

destruição na minha vida e
eu pedi a Deus que me ajudasse a sair dessa situação.
Eu decepcionei minha família
e agora eu espero mudar.
Quero limpar meu coração
também, pois não quero ficar
limpo apenas por fora”, disse,
referindo-se ao banho e as
roupas limpas que recebeu.
Também retiradas das ruas,
para que participassem de
um evento especialmente
preparado para elas, cerca de
200 crianças ouviram falar de
Cristo por meio de cânticos e
histórias, entre outras atividades. Segundo a radical Wilma Gonçalves, da Cristolândia RJ, a carência vai além da
falta de dinheiro, os maiores
problemas são outros: “As
crianças são muito carentes.
Observamos isso pelo fato
dos pais serem usuários de
drogas. Elas ficam praticamente o dia inteiro na rua e
não têm regras. São crianças
que não sabem o que é obediência, mas que também são
muito receptivas. Quando
chegamos até elas, somos
abraçados e percebemos uma
grande carência afetiva”.
Todos os resultados foram
apresentados e celebrados
no culto da vitória, realizado
na Igreja Batista Central de
Bonsucesso. Foram momentos de louvor e gratidão a
Deus pelos resultados e pelo

cuidado e provisão do Senhor
em todos os momentos e em
cada base da Trans. Missões
Nacionais foi representada
por Pr. Samuel Moutta, gerente executivo de missões e
Pr. Exequias Santos, gerente
regional de missões no Rio
de Janeiro. A mensagem foi
ministrada pelo Pr. Maurício
Bossois, da Igreja Batista do
Tauá, que incentivou os voluntários a continuarem em
ritmo de Trans em suas comunidades, compartilhando a
Palavra com parentes, amigos
e vizinhos. No final do culto,
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o Coral Cristolândia do Centro de Formação Cristã de Rio
Bonito (RJ) cantou duas músicas e impactou a todos, já
que seus integrantes são prova
do poder libertador de Deus.
Muitos se comprometeram a
apoiar o projeto Cristolândia
por meio do PAM Brasil e
também com suas orações e
vidas (voluntariado).
“Foi uma semana maravilhosa, onde vimos a Igreja do
Senhor realizando sua missão
de forma integral – treinando
os membros, indo às ruas,
resgatando os enfermos, viciados, desesperançados,
alimentando-os física e espiritualmente, e oferecendo a
oportunidade para uma nova
vida”, concluiu Victor Nunes,
representante de missões
para o Rio de Janeiro, definindo bem a Trans.
Outras Trans aguardam
por voluntários dispostos
a anunciar a mensagem de
salvação e transformação de
vida. Permita que o Senhor
use também a sua vida para
alcançar mais vidas.

Palavra de salvação foi anunciada

Trans 2013
Escolha onde e quando participar e inscreva-se em
www.100dias.com.br
15 a 20.06 - Trans Cracolândia – Recife/PE
17 a 23.06 - Trans Radical Urbano - Rio de Janeiro/RJ
(Complexo do Alemão e Chapadão/Costa Barros)
29.06 a 13.07 - Trans Piauí
6 a 18.07 - Trans Paulista - Sorocaba e adjacências
13 a 21.07 - Trans Santa Catarina 1 – Florianópolis/SC
13 a 28.07 - Trans Rio Grande do Sul – Ijuí/RS
17 a 31.07 - Trans Vale do Mucuri (Teofilotoni),
Trans Sul de Minas(Varginha) e
Trans Vale do Jequitinhonha (Itaobim)
18 a 29.07 - Trans Ceará (3 bases em Fortaleza)
20 a 27.07 - Trans Capixaba - São Mateus, Santa Teresa e
Santa Maria de Jetibá/ES
20 a 28.07 - Trans Santa Catarina 2 – Florianópolis/SC

Amor de Deus compartilhado pelas ruas

22 a 28.07 – Trans Crianças Ribeirinhas
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notícias do brasil batista

PIB em Rondonópolis completa 58 anos
visando a reconciliação do homem com Deus

Kennedy Goulart Teixeira
Lic. História, Teólogo e
Advogado

R

ondonópolis se encontrava diante dos
fluxos migratórios,
iniciados na segunda metade dos anos 40, em
busca de terra e trabalho,
estando direcionados tanto
para colônias públicas ou
privadas. Há que se registrar
que os primeiros batistas
que migraram para a região
de Rondonópolis com suas
famílias, faziam parte desse
contingente em busca de terra e trabalho. Motivados pela
ação do Estado de impulsionar o povoamento e expansão do mercado interno.
É notório que os batistas
que já se encontravam na
região de Rondonópolis, assim como os missionários e
evangelistas aqui instalados,
já possuíam uma visão no
sentido de preverem a potencialidade e capacidade de
desenvolvimento da cidade e
região. Fato esse que marca a
história dos batistas. Sempre
em busca de novas fronteiras,
novos horizontes, favorável
ao crescimento e expansão
de suas doutrinas, através da
evangelização com base nas
Sagradas Escrituras.
A organização da Primeira
Igreja Batista de Rondonópolis
teve como referencial a vinda
do Evangelista Isaías Tinoco e
sua esposa, membros na Primeira Igreja Batista em Campo
Grande, indicado pela Junta
Executiva de Mato Grosso (hoje
Mato Grosso do Sul - ainda
não havia ocorrido a divisão
do Estado que só ocorreu em
1977) vieram com objetivo de
realizar uma análise na região,
e avaliar quanto a possibilidade
de iniciarem uma frente de trabalho de evangelização batista
na cidade.
O evangelista Isaías Tinoco
mudou-se definitivamente
com sua esposa e filhos para
Rondonópolis em novembro
de 1954. A princípio ficou
hospedado na Av. Amazonas
próximo onde hoje se encontra a Escola EMOP, local
onde permaneceram por um
ano e meio, até se mudarem
para a Rua João Pessoa 1142,
centro – casa pastoral. Foi
quando começaram a juntar
recursos para a construção
do primeiro templo batista
na cidade de Rondonópolis.
Os primeiros trabalhos de
evangelização batista na cidade tiveram o seu inicio
na residência pastoral, local
onde se colocavam alguns
bancos e realizavam os cultos
de louvor e adoração a Deus.
A senhora Ordila Maciel Tinoco (esposa do pastor) tinha

Fiéis da PIB em Rondonópolis MT

por habito dizer a seguinte
frase, “aos domingos ali era
o Templo e durante a semana
sua residência”.
Ressalta-se que a Junta Batista de Missões Nacionais
propôs pagar o aluguel da
residência do evangelista Isaías Tinoco, porém ele e a
esposa solicitaram a Junta de
Missões que o dinheiro fosse
revestido em favor da compra
de materiais para a construção
do Templo da Primeira Igreja
Batista, proposta que foi aceita pela Junta de Missões.
Porém, logo foi adquirido
um terreno em área central da
cidade para a construção do
primeiro templo, localizado
na Rua Poxoréo, em frente
onde hoje se localiza a quadra
de esportes da Escola Estadual
Marechal Dutra, local em que
se encontra até hoje.
A construção do templo
durou aproximadamente dois
anos. A obra era sustentada
pela Junta Batista de Missões
Nacionais (Órgão da Convenção Batista Brasileira que
coordena o trabalho missionário no território brasileiro,
com sede na cidade do Rio
de Janeiro) e contribuição
dos irmãos que frequentavam
os cultos (dízimos e ofertas
espontâneas) que sem medir
esforços trabalhavam em forma de mutirão na edificação
do Templo Batista. Importante observar que os cultos
começaram a ser realizados
no templo ainda inacabado,
assim que recebeu a cobertura “fato marcante na vida
da igreja era a união e participação voluntária de todos
em favor da construção do
templo” (obra de Deus).
Assim, a consolidação da
evangelização batista que
é a proclamação do juízo
divino sobre o pecado, e das
boas novas da graça divina
em Jesus Cristo, ocorreu em

Rondonópolis por força do
espirito empreendedor do
pastor Isaías Tinoco e esposa
que não mediam esforços
no sentido de desenvolver
o evangelismo na cidade e
região. Fato esse que proporcionou várias conversões e
batismos de pessoas das mais
variadas opiniões.
Quanto ao trabalho das
mulheres no evangelismo,
podemos destacar o exemplo
da senhora Ordila Tinoco,
esposa do pastor Isaías Tinoco, que sempre esteve ao
seu lado contribuindo nos
trabalhos de evangelização,
presidência da Sociedade
Feminina, coordenação dos
trabalhos e cultos ministrando louvores e tocando instrumentos musicais (piano).
Temos ainda o exemplo da
evangelista Ester Ergues, que
contribuiu grandemente na
evangelização da região.
Assim como o trabalho realizado pela Srª Maria Beatriz,
que assumiu a direção da
então Escola Batista.
Existiam vários pontos estratégicos de evangelização
na cidade, entre os quais
destaca-se a Caixa-d’água,
localizada na Av. Dom Pedro
II esquina com Av. Ponce de
Arruda. O segundo ponto
importante era os trabalhos
e cultos realizados na Praça
Brasil, no centro da cidade,
local em que todos os domingos o culto era realizado com
participação da mocidade da
igreja. Outro ponto de evangelismo muito importante
era o realizado nas casas
dos irmãos - o evangelismo
declara que o evangelho, e
unicamente o evangelho, é o
poder de Deus para a salvação. A obra de evangelismo
é básica na missão da igreja
e no mister de cada cristão.
O cerimonial do batismo
que simboliza a morte e se-

pultamento do velho homem
e a ressurreição para uma nova
vida em identificação com a
morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo
e também prenúncio da ressurreição dos remidos, era
realizado no encontro do Rio
Vermelho com o Rio Arareau.
É importante citar que as águas
dos Rios eram límpidas e cristalinas, não havia nenhum tipo
de poluição. Assim todos os
candidatos ao batismo para lá
se dirigiam trajando um vestido branco. O culto ao Senhor
era realizado às margens do
Rio, com hinos de louvores a
Deus. Utilizava-se um órgão,
que era tocado pela senhora
Ordila Tinoco.
A organização oficial da
Primeira Igreja Batista de
Rondonópolis, ocorreu no
dia 18 do mês de junho do
ano de 1955, tendo como
membros fundadores: Isaías Tinoco, Ordila Maciel
Tinoco, Walfrido Tinoco,
Maria Rita, Pio Rodrigues
da Silva, Felipa Rodrigues
da Silva, Antônio José de
Souza, Quitéria Joaquina
de Souza, Francisco Chagas
de Souza e Maria Antônia
de Souza. Data que marca a
consolidação dos batistas em
Rondonópolis, como um sinal concreto na contribuição
dos batistas no evangelismo
e desenvolvimento da cidade
e região. Com a renovação
de seu Estatuto em janeiro
de 2002 a Igreja passou a ser
denominada: Primeira Igreja
Batista em Rondonópolis.
Destarte, podemos considerar que o objetivo primordial
dos batistas é a evangelização
dos povos, visando a reconciliação do homem com Deus.
A responsabilidade da evangelização estende até aos
confins da Terra e por isso
as igrejas devem promover a
obra de missões. Porém, res-

peitando a individualidade e
a consciência de cada pessoa.
Assim os batistas procuram
crescer e expandir, sempre
dentro de um padrão ético,
respeitando as demais denominações religiosas e a responsabilidade perante Deus
de assegurar a cada indivíduo
o conhecimento e a oportunidade de fazer a decisão certa.
Os batistas praticam uma
religião onde predomina a
conscientização por parte
de cada individuo na necessidade de uma explicação
coerente de sua própria existência neste mundo. Pautam-se pela ação evangelizadora,
pela conduta ética, pela visão
humanitária e beneficente
pela cooperação com todas
as causas que exaltam a Deus
e dignificam a pessoa humana e a preservação da justiça
e da paz social.
Podemos considerar que
a Primeira Igreja Batista em
Rondonópolis está atingindo os seus objetivos, pois
tem pautado seus princípios,
condutas, e suas orientações
doutrinárias nas Sagradas
Escrituras. Destaca-se que
através da mesma, originou-se várias igrejas e congregações na cidade e região,
bem como projetos e cursos
de trabalho direto com a
comunidade local. A expectativa da igreja é continuar
crescendo plantando igrejas
e fazendo discípulos, cumprindo assim a ordenança
de Jesus Cristo. “Ide, portanto, fazei discípulos de todas
as nações, batizando-os em
nome do Pai, e do filho, e
do Espírito Santo” (Mateus
28.19). Estamos sob a determinação divina, no sentido
de proclamar o evangelho a
toda a criatura, pastor Clóvis
Pereira de S. Leão, pastor
presidente em exercício na
PIB em Rondonópolis, MT.
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PIB em Córrego do Ouro celebra 100 anos
transformando lutas em vitórias
Arilda Silva da Silveira
Diaconisa da PIB em
Córrego do Ouro, RJ

A

Primeira Igreja Batista em Córrego
do Ouro, hoje com
seu templo na Rua
Miguel Peixoto Guimarães,
108, 2º Distrito de Macaé,
Estado do Rio de Janeiro, está
entre as igrejas mais antigas
da região e já conta com
100 anos de história. História
de lutas, porém, de muitas
vitórias.
Pioneiros como os missionários pastor Salomão Ginsburg, pastor A.B. Cristhie
e esposa Ana Cristhie que
vencendo desafios chegaram
até este lugar para levar a palavra de Deus, onde a luz era
o lampião, os caminhos eram
trilhas, homens que para propagar o evangelho viajavam
em lombos de burros. Conta-se que um desses pioneiros,
perseguido, foi jogado ao
chão e teve sua boca cheia
de terra por pregar Cristo.
Nada os impediram e por
isso muitos foram levados
a Cristo. Em 1907 a Igreja
Batista Alto Macabú formou
uma congregação na casa
do irmão Manoel Ferreira de
Lima em Glicério, Macaé;
sob a responsabilidade da
referida igreja com a direção
do irmão Luiz Ovídio Filho.
Após seis anos esta Congregação foi organizada em
igreja. E foi assim que no
dia 25 de julho de 1913, às

19h30 na Fazenda Paraíso,
na casa do irmão Manoel
Ferreira de Lima deu-se início
aos trabalhos que tornariam
a Congregação da Igreja do
Alto Macabú em Igreja Batista de Glicério.
Foi um dia alegre, pois a
casa estava repleta. Estavam
presentes o ilustríssimo pastor Salomão Ginsburg, o pastor Joaquim Lessa, e Alberto Lessa. Bem como muitas
igrejas da região, tais como:
Friburgo, Sana, Alto Macabú,
Cachoeiros, Campos Elízios,
Salto e Conceição de Macabú
das quais foram escolhidas
para formarem o concílio,
presidido pelo pastor Joaquim Lessa e secretariado
pelo pastor Alberto Lessa.
Dirigiu a devocional o irmão
Candido Ignácio da Silva. Foram chamados os seguintes
irmãos para serem arguidos:
Henriqueta Botelho, Enedina
Borges Lima, Manoel Ferreira Lima, Clarinda Maria
Rodrigues da Costa, Antônio
Teixeira Barreto Júnior, Henrique Correia Gonçalves,
José Luiz Cordeiro, Antônio
Correia Bó, Braulina M. da
Conceição, Ana Rosa das Neves, Ana Jacintha de Torres,
Maria Rodrigues da Costa,
Jacintho de Sousa Barbosa,
Belizário Ferreira da Silva,
Belmiro Nicolau Mendonça,
Fortunata Luiza da Costa, Antônio Teixeira Barreto, Marcelina Eulália das Neves, José
Vicente das Neves, Mariana
Barreto e Pocidônio Barbosa.

Sendo examinados pelo
pastor Joaquim Lessa, sobre
o que é uma igreja e seus
deveres e de seus oficiais etc.
Foram aprovados pelo Concílio. Assim a Congregação
passou a se chamar Igreja
Batista em Glicério. Todas as
reuniões continuaram na casa
do irmão Manoel Ferreira de
Lima. Em 03 de agosto de
1913 foi convidado para moderar a primeira assembleia o
irmão Manoel Monteiro que
encaminhou a igreja o pedido
de reconciliação e carta de 12
irmãos. Foi convidado o irmão Antônio Teixeira Barreto
para ser evangelista da igreja.
Assim começa os primeiros
passos da nóvel igreja, que ao
final do ano de 1913 contava
com mais 15 membros.
Em janeiro de 1914, a igreja decide mudar sua sede
para Serra Escura, onde já
estava funcionando a Congregação. As primeiras dificuldades financeiras surgiram, mas
todos tinham uma postura
de verdadeiros soldados, e
não se permitiam desistir. Ao
completar o primeiro ano de
vida, mais 28 irmãos somaram este Exército de Cristo e
foram recebidos por carta, reconciliação e batismo. Com
o crescimento deram início
à formação da Sociedade
de Senhoras com 19 sócias
arroladas. No fechamento
daquele ano foram recebidos
mais 19 membros.
Foi então que nos anos de
1953 a igreja recebeu a doa-

ção de um lote feito por um
fazendeiro do lugar, o Sr. Pedro Adami. Media 15mt. de
frente, tendo de fundo o rio
da Fazenda Vitória em Córrego do Ouro, local do atual
Templo. Foi uma grande luta,

construção e transferência,
sob a liderança do pastor
Edmundo Antunes.
Assim todas as lutas se converteram em vitórias, vitórias
que nos lembram a grandiosidade do poder de Deus.

Programação:
06 de julho
Pr. José Maria de Souza e Banda da
Polícia Militar do Rio de Janeiro;
07 de julho
Pr. Geraldo Geremias e Grupo Sarando a Terra Ferida;
13 e 14 de julho
Apóstolo Ezequiel Texeira - (13) Quarteto Vox e
(14)The Lion’s Face;
20 e 21 de julho
Pr. Adauri Rezende - (20)Grupo Ellas e (21) Igreja local;
27 de julho
Pr. Claudio Vagner e Grupo Luz do Mundo;
28 de julho
Pr. Samuel Vaz Lima e Grupo Raboni.

Mães em Contato:
Um ministério abençoador
caminhos de Deus. O ministério de Mães em Contato
surgiu para interceder por
esses jovens, para que, pela
atuação poderosa do Espírito
Santo, suas vidas sejam transformadas.

Nilson Dimarzio
Pastor, colaborador de OJB

N

ão se trata de um
movimento ou
projeto, mas de
um ministério dos
mais relevantes e de grande atualidade nestes dias
em que o mundo se debate
com graves problemas, quais
sejam: drogas, alcoolismo,
sexo livre e mundanismo de
modo geral. Um tempo de
rebeldia por parte de muitos filhos que não respeitam
nem os pais e muito menos
os professores, e que estão
cada dia mais distantes dos

Como tudo começou?
Fern Nichols, com filhos
entrando na adolescência,
sentiu a necessidade de orar
mais intensamente por eles, e
pediu a Deus que lhe enviasse
uma companheira de oração.
Assim surgiu “Moms in Touch
International” (Mães em Contato Internacional), um ministério de oração iniciado em
1984, em Bristich Columbia,
no Canadá, e que tem influenciado milhares de mulheres
em todo o mundo, presente
hoje em 142 países, inclusive
no Brasil, tendo como coordenadora a professora Jane
Esther de Paula Rosa.

Além de falar em igrejas e
congressos, a irmã Esther tem
divulgado esse ministério
pela televisão, no programa
Reencontro, transmitido pela
TV Brasil, todos os sábados,
às 7h45, concitando as mães
a se engajarem nesse ministério de oração por seus filhos,
para que estes evitem palmilhar o caminho dos vícios
que infelicitam a nossa sociedade, e procurem moldar
suas vidas pelos princípios do
evangelho.
Grandes tem sido as vitórias alcançadas, segundo
relatos da professora Jane
Esther, referindo-se aos
testemunhos dados pelas
mães que têm presenciado verdadeiros milagres na
vida de seus filhos, como
resultado das orações. Tais
testemunhos comprovam
que a promessa de Deus é
verdadeira e se cumpre na

Fern Nichols (Fundadora e
Presidente Internacional de
Moms In Prayer)

Jane Esther de Paula Rosa
(Coordenadora Nacional de
Mãees em Conato no Brasil)

vida do seu povo: “Clama
a mim, e responder-te-ei, e
anunciar-te-ei coisas grandes
e ocultas que não sabes” (Jr.
33.3). É como costuma dizer
a coordenadora: “A fé vê o
invisível, crê no incrível e
recebe o impossível”.
Vale a pena, leitora amiga,
organizar este trabalho em

sua igreja ou em seu colégio,
para uma reunião semanal
que, certamente trará excelentes resultados.
Para maiores informações,
entre em contato com a Profa. Jane Esther, pelo e-mail:
maesemcontatobrasil@gmail.
com ou pelo telefone (21)
8214-2870.
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Pastores do Estado do Rio de Janeiro
meditam no tema “Chamados por
Cristo eu sigo, prossigo e consigo”
Fotos: Selio Morais

Jônatas Almeida Farizel, Pr.
Secretário Geral OPBB FL

Depoimentos:

A

Ordem dos Pastores Batistas do
Brasil, Seção Fluminense viveu uma
intensa semana, 6 a 10 de
maio, de bênçãos e alegrias
no Congresso dos Pastores
Batistas Fluminenses, no
Acampamento em Rio Bonito. O fato é que desde a
elaboração do tema do congresso “Chamados por Cristo
eu sigo, prossigo e consigo”
criamos uma expectativa
daquilo que Deus poderia
(e fez) fazer nesses dias. Pedindo sempre a orientação
de Deus e tendo o apoio da
diretoria.
Os pastores convidados,
Ariovaldo Ramos, Luiz
Sayão, Russel Sheed, Kleber Lucas, Fernandinho e
ainda Raissa e Ravel, foram
instrumentos que se permitiram serem usados por Deus.
Usando seus talentos e dons,
as mensagens e louvores foram proclamados e cantados
trazendo renovo aos mais
de 640 pastores inscritos no
congresso. O maior já registrado. Mais de 70 pastores
participaram pela primeira
vez e duas homenagens foram feitas. Os pastores Dario Gonçalves Braga e Lélio
Barros receberam a Medalha

pelo Jubileu de Ouro, pelo
mérito dos cinquenta anos de
ministério pastoral.
Com um talento especial,
o pastor Roberto Maranhão,
missionário da JMM, deu um
“tom” ao final de cada culto.
Louvamos a Deus por sua
vida, amigo Maranhão!
Com tantos inscritos, criamos para a estrutura do acampamento (e para nós mesmos)
um “problema” por conta
da superlotação. Mesmo assim o brilho e a alegria do
evento não foram ofuscados.
Somaram ainda a estrutura
oferecida pela Ordem mais
de 15 standes, entre Editoras,
Móveis, Sonoplastia, Instrumentos e outros.
Os executivos da denominação estiveram presentes, pastores Sócrates, João
Marcos, Fernando Brandão,
e ainda Lúcia Margarida e

Gilciane. Todos tiveram seu
espaço de palavra quando
ainda desafios foram lançados aos pastores. A Ordem
ainda fez acontecer um espaço para as Juntas de Missões Mundiais e Nacionais
que ofereceram oficinas nas
tardes de terça e quinta feira,
respectivamente, contando
com grande participação em
ambos os momentos.
Vale ainda destacar que o
compartilhar de experiências
entre os pastores durante
toda a semana do evento é
simplesmente enriquecedor.
Oramos, choramos e sorrimos juntos.
Alguns depoimentos descrevem melhor o que Deus
fez por nós nesses dias. Sou
grato a Deus pelo momento
que a Ordem Fluminense
vive. A Ele, toda Honra, Glória e Louvor.

Russel Shedd

Marcos L. Lopes

Jonatas Farizel

Ariovaldo Ramos

Luiz Sayão

Dario Braga

Lélio Barros
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Willy Rangel
Redação de Missões
Mundiais

A

missionár ia Ana
Maria Costa testemunha o Evangelho
de Cristo no Paraguai. Nesse país vizinho ao
Brasil, as lutas têm sido grandes, mas as dificuldades são
superadas dia a dia.
“O grande desafio e a
maior missão de cada líder
é a edificação da casa de
Deus. Se somos uma casa,
precisamos levar cada servo
a usar seu talento; se somos
uma família, devemos sair e
buscar o filho pródigo”, diz
a Ana Maria sobre o trabalho
em Yataity del Norte, cidade
a cerca de 200 quilômetros
de Assunção, onde ela vive.
É em Yataity del Norte que
Ana Maria tem ajudado a
desenvolver o trabalho missionário. Ela relata dificuldades enfrentadas naquele
campo, principalmente após
o falecimento do pastor da

Marcia Pinheiro
Redação de Missões
Mundiais

O

Sul da Ásia é
uma das muitas
regiões do planeta onde falar
de Jesus representa coragem
para enfrentar duras perseguições. Uma nação onde
predominam o islamismo e
o hinduísmo, com adoração
a vários deuses também, é
alvo do amor dos batistas
brasileiros. É neste contexto
que Sárala Kumar (pseudônimo), uma missionária
aparentemente frágil, com
sua voz doce e suave, anuncia que somente Cristo tem
poder pra salvar.
O amor por Missões nasceu
no coração de Sárala quando
ainda era adolescente. Ela se
lembra com detalhes de uma
viagem voluntária que fez,
aos 13 anos, a um campo
transcultural em companhia
de seus pais e irmã. Ela considera muito importante a
influência de sua família.
“Minha mãe era promotora
voluntária de Missões e eu
sempre a ouvia falando sobre

Missão em Yataity del Norte

Jovens foram batizados em Yataity del Norte

igreja local, Nicolás Borda,
em fevereiro.
“Mas nosso comprometimento com a obra do Senhor
vai além. Precisamos pregar a
Palavra de Deus, bem como
recuperar vidas, e isso não é
fácil, e só mesmo pelo poder

do Espírito”, diz Ana Maria.
A missionária conta que
muitos membros foram para
outras igrejas, alguns inclusive entraram em depressão e
outros se afastaram.
“Deus tem sido nosso socorro presente em cada mo-

mento. Conseguimos ajuda
de outros pastores e de um
seminarista, que veio trabalhar conosco. Estamos
dando continuidade ao trabalho tanto na igreja-mãe,
em Assunção, quanto em
Yataity del Norte, onde jo-

vens e adolescentes foram
batizados em maio”, relata
Ana Maria.
A missionária conclui pedindo oração pelo crescimento do trabalho missionário
em Yataity del Norte e pela
capacitação de líderes.

Missões. Isso foi tomando
conta do meu coração. E
nessa viagem que a gente fez
com o pessoal da Terceira
Igreja Batista da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro/
RJ, visitamos uma pessoa que
hoje é missionária da JMM.
Ela é a irmã Vanete, que está
no Timor-Leste. Foi muito
marcante”, diz Sárala.
Após esta experiência,
Sárala foi para faculdade
estudar Comunicação Social, quando sentiu o chamado para ser missionária.
Logo que terminou o curso
superior, foi estudar no Seminário Teológico Batista
do Sul do Brasil. A dispensa da multinacional onde
trabalhava só confirmou os
planos que Deus tinha para
a sua vida.
“Eu pedi para Deus que
quando chegasse a hora de
seguir uma nova direção, que
Ele me tirasse o emprego. No
dia seguinte a esta oração, eu
fui demitida. Achei aquilo
muito engraçado”, confessa
a missionária.
No ano de 2004, Sárala
procurou a JMM, mas acabou seguindo aos campos

transculturais por meio de
outras agências missionárias. Seu coração batia pelo
Sul da Ásia. Era para aquele
povo que Sárala deseja testemunhar o amor de Cristo.
Finalmente, em 2012, ela
conseguiu ser enviada por
Missões Mundiais àquela
região.
A entrada no país onde
Sárala está é bem complicada. Envolve burocracia
para emissão e renovação de
visto de permanência. Outro problema é o tratamento
dispensado a mulheres, principalmente as estrangeiras.
Por lá, a mulher não pode
circular sozinha pelas ruas o
tempo todo. São coisas que
têm dificultado o trabalho.
No entanto, não impedem
sua determinação em cumprir a missão que Deus lhe
confiou.
O trabalho de Sárala é
focado na parceira que a
JMM mantém com agência
missionária local Al Bashir.
Sua função é ajudar esta
agência a se tornar autossustentável.
Eles trabalham de forma
contextualizada, falando de

Jesus de forma que, dentro
daquela cultura, muito diferente da ocidental, aquele
povo possa conhecer o verdadeiro e único Deus. O
trabalho se resume em três
frentes: plantação de igrejas
contextualizadas; desenvolvimento comunitário, com
oferta de cursos para mulheres e adolescentes, perfuração de poços artesianos,
alfabetização de adultos e
treinamento de líderes.

mo graças ao trabalho da
Al Bashir em parceria com
a JMM.
Na Bíblia, Tabitha foi a menina que Jesus ordenou que
levantasse. Ela estava morta e
ressuscitou. Este é o objetivo
do projeto: reerguer pessoas
discriminadas pela sociedade
local, sob a direção da Palavra de Deus.
As dificuldades para se levar a mensagem do Evangelho de Cristo são muitas no
Sul da Ásia. Felizmente há
um povo que se importa com
a salvação dos povos que lá
estão. Você pode conhecer
um pouco mais sobre a perseguição religiosa no Sul da
Ásia e em outras partes do
planeta, assumindo o compromisso de orar pela igreja
perseguida.
Leia o livreto 10 Dias de Compromisso com a Igreja Perseguida, disponível para download
em www.jmm.org.br. E para
manter este e outros trabalhos missionários, participe
do Programa de Adoção Missionária (PAM). Ligue para
(21) 2122-1901 ou 0800709-1900 (cidades fora do
Rio de Janeiro).

Projeto Tabitha
Este projeto surgiu da necessidade de oferecer amparo
a órfãs e viúvas deste país do
Sul da Ásia, cujo nome não
pode ser divulgado, para
preservar a segurança dos
missionários que lá estão. A
oferta de cursos, principalmente de costura, garante um
meio de subsistência a essas
pessoas que, em sua maioria,
acabavam indo mendigar nas
ruas.
Ao todo, o projeto conta
com a participação de mais
de 100 professores. Todos
são da região. Cerca de 80%
são ex-muçulmanos que se
converteram ao cristianis-

12

o jornal batista – domingo, 09/06/13

notícias do brasil batista

90 horas de culto ininterruptas

Depatamento de
comunicação da Pib de
Nova Iguaçu

E

m 24 de setembro de
2012 a Primeira Igreja
Batista de Nova Iguaçu, RJ, comemorou
seus noventa anos de existência. A celebração dessa data
se estendeu ao longo de todo
o ano através de atividades
diversas realizadas todos os
meses do ano, envolvendo
membros e não membros.
Uma delas, a leitura da Bíblia toda, teve início em janeiro e se encerrou no dia nove
de dezembro, com a diplomação de cento e nove das

cento e sessenta pessoas que
completaram a leitura. Dentre essas, houve algumas que
leram toda a Bíblia até cinco
vezes. O orador oficial do
culto de formatura foi o pastor Ebenézer Soares Ferreira,
que destacou a importância
da leitura da palavra de Deus
para uma vida cristã frutífera e
de intimidade com o Senhor.
O ponto alto de toda a comemoração foi a celebração
de um culto que se iniciou
no dia 21 de setembro às seis
horas da manhã e encerrou
no dia vinte e quatro à meia
noite. Durante noventa horas
ininterruptas, a cada intervalo
de duas horas, lideranças da

igreja se revezaram na direção. Mensagens, palestras,
muita música e oração, mantiveram as portas da igreja
abertas dia e noite para todos
que puderam participar.
De acordo com o pastor Edgard Barreto Antunes ninguém
acreditou que fosse dar certo,
mas “o impacto que causou
me surpreende pela admiração
das pessoas com o resultado
desse esforço”. Confirmando
a percepção acima, as palavras
de Evane Marendaz, uma das
palestrantes, foram as seguintes: “A princípio eu achei uma
loucura, as pessoas iriam ficar
cansadas, mas depois vi a empolgação na participação de

jovens, adultos, crianças, sem
distinções”.
A igreja tem realizado diversos eventos comemorativos
pelo aniversário da igreja em
anos diferentes, como escrever a Bíblia em 24 horas,
ler a Bíblia em um ano, cem
dias de oração em prol de
diversos assuntos, mas a realização das noventa horas de
culto foi um marco na vida de
muitas pessoas como afirma
Rose Medeiros, secretária da
igreja e uma das responsáveis
pela coordenação do culto:
“Participar desse culto foi um
marco em minha vida. A igreja se envolveu por completo
e ganhamos muito com isso”.

Luciano Azeredo, responsável por um dos períodos
junto com a família, assim
resumiu a experiência deles:
“Desde a preparação até a
direção da nossa família,
trouxe-nos momentos de comunhão e integração que só
o amor de Deus pode dar”.
As orações pela Primeira
Igreja Batista de Nova Iguaçu
e pelo pastor Edgard Barreto Antunes, 35 anos na
liderança, é que esta agência
divulgadora do Evangelho
permaneça firme nesta cidade e que muitos se rendam
aos pés do Senhor através da
divulgação das Boas Novas
de Jesus Cristo.

Um Congresso marcante na história
dos Diáconos Campistas
Dc. Paulo César Domingues
Pereira
Igreja Batista Central de
Italva, RJ

O

s diáconos batistas do Norte do
Estado do Rio de
Janeiro tiveram o
privilégio de receber o XXXII
Congresso Estadual dos Diáconos Batistas Fluminenses.
O evento aconteceu nos dias
17 e 18 de maio do corrente
ano no Templo da Sétima
Igreja Batista em Campos dos
Goytacazes, RJ, sob o tema:
“Diáconos desafiados a ser
padrão na valorização e no
cuidado da criança e do adolescente”, divisa Provérbio
22.6 e o Hino Oficial “Tua
voz escuto a convocar-me”,
478 HCC.
Foram dois dias maravilhosos na agradável cidade dos
abolicionistas Luis Carlos de
Lacerda e José Carlos do Patrocínio (Tigre da Abolição).
Um município extenso em
seu tamanho territorial, bem

Plenária repleta de diáconos

como em número de habitantes, mas grande em afeto,
carinho e na sua amabilidade. Todos os congressistas
ficaram admirados com os
esforços que o pastor Camilo Calda, Dc. Maurício
(Coordenador do Congresso)
e suas ovelhas fizeram para
que tudo ocorresse na mais
perfeita ordem.
No dia 17, primeira sessão,
tivemos a palavra de boas
vindas do pastor Camilo,
onde expressou a sua alegria
em recepcionar os diáconos
batistas do estado em sua
igreja. O Dc. José Octávio
dos Santos, presidente da
ADBB (Associação dos Diáconos Batistas do Brasil),
manifestou a alegria de participar do 32º Congresso
da ADIBERJ. “É uma honra
representar os diáconos Batistas do Brasil nesta cidade”,
disse o irmão. José Octávio
solicitou que os congressistas
orassem por ele, pois presidir
esta associação é desafiador,
“conto com as orações dos
irmãos”. Abrilhantou a aber-

tura do congresso o Coral da
Igreja hospedeira com vários
cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus.
Com a enfermidade do pastor Rogério Vieira, atacado
pelo mosquito da dengue,
foi convidado pela diretoria da Adiberj o pastor João
Nogueira, pastor da Primeira
Igreja Batista de Goytacazes.
Após a leitura da palavra
de Deus em Lucas 18.16, o
pastor discorreu a mensagem sobre a necessidade de
“andarmos juntos”. Crianças,
adolescentes e jovens no
mesmo ritmo, pois mesmo
com as diferenças devemos
caminhar juntos. Mesmo em
mundo totalmente conectado
onde as redes sociais exercem forte influência na vida
das pessoas, temos que fazer
a diferença.
No sábado pela manhã,
tivemos o privilégio de ouvir
o pastor Alceir Faria Pereira
– da Igreja Batista de Parque
Guarus – Campos/RJ. Servo
de Deus, homem de Deus,
com 42 anos no ministério

pastoral da mesma Igreja,
fato que não é comum em
nossos dias. Pastor Alceir,
baseado no tema do congresso, mostrou-se preocupado
com o que está acontecendo
com a educação nas igrejas.
Falou sobre a importância
da criação dos nossos filhos
tendo como base a Bíblia.
Ressaltou a necessidade da
comunicação direta, “pois
com o uso frequente da internet, a comunicação direta
ficou afetada”. “Uma questão
que muito me preocupa é
saber o que a nova geração
está aprendendo nas redes
sociais”, disse o pastor. O
irmão Elci e sua esposa adoraram ao Senhor. Após tivemos a participação do irmão
Lucas Narciso, também louvando ao Deus.
Na noite de encerramento
tivemos a participação musical do Quarteto Alvorada
da PIB de Alvorada, Campos/
RJ. O pastor Márcio Antunes
Vieira, pastor da Primeira Igreja Batista de Pádua, abordou
uma história bíblica, baseada

Mesa da diretoria estadual com o presidente José Ayres ao centro

em Marcos 9.17 a 26. Em sua
mensagem o pastor mostrou
a história de um pai aflito
e sem esperança. Salientou
sobre o perigo do mundo,
influenciando nossos jovens e
adolescentes. “Devemos estar
sempre atentos, vigilantes
para não perdemos as nossas
crianças, adolescentes e, principalmente nossos jovens”,
afirmou o pastor, tendo como
exemplo um fato acontecido
na sua própria família.
Louvamos ao nosso Deus
pelas vidas dos nossos oradores, que através de mensagens
inspiradoras levou a congregação a meditar na responsabilidade que temos diante de
um tema tão desafiador.
O nosso próximo Congresso será realizado nos dias
16 e 17 de maio de 2014 na
Igreja Batista em Areia Branca, no município de Belford
Roxo. Rogamos ao Pai, que
nos dê condições para estarmos juntos mais uma vez
para celebrá-lo, pois somente
Ele é digno de toda honra e
todo louvor.

Coral da 7ª Igreja Batista de Campos
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Pastor Rivas Lopes Bretones:
um ministério profícuo e abençoado
O velório e sepultamento
Carlos Jones Benites Schildt.
Pastor da IB do Brooklin, SP do pastor Rivas foi realizado
no domingo, dia 19 no CePastor Emérito da mitério da Paz. No culto os
Igreja Batista do familiares, irmãos em Cristo e
Brooklin, faleceu colegas pastores expressaram
no sábado, dia 18 gratidão a Deus por tudo o
de maio em São Paulo, Rivas que ele representou e fez para
Lopes Bretones pastoreou a a glória de Deus, externando
Igreja Batista do Brooklin de suas condolências a todos os
março de 1962 até dezembro familiares.
O Pr. Irland Pereira de Azede 2002. Nascido em 02 de
maio de 1930 na Vila de Ara- vedo, depois de ler Filipenses
guaia, Estado do Espírito Santo, 1.16-21, salientou a semelhanfilho de José Lopes Bretones e ça de Paulo ao pastor Rivas
Maria Jair Silvestre Bretones. Bretones:
1) Desejava ardentemente a
Concluiu o curso primário
em Vitória/ES e o Ginasial e evangelização e a salvação das
Científico no Colégio Batista pessoas, como seu interesse de
de Niterói/RJ. Consorciou-se trazer para o Brasil o programa
com Alda Brito da Cruz em 04 “Evangelismo Explosivo”, e
de julho de 1959 na Igreja Ba- aqui implantá-lo com efetivitista de Icaraí, Niterói/RJ, tendo dade, e seu ministério quarencinco filhos: Cássia, David, tenário muito abençoado;
2) O pastor Rivas aproveitaAna Cristina, Ângela e André.
Cinco netos: Sarah, Victor, va as circunstâncias, mesmo
as adversas para falar do amor
Beatriz, Lucas e Gabriel.
Convertido pela influência de Deus;
3) O pastor Rivas entendia
do lar e batizado aos 11 anos
de idade na Primeira Igreja que viver era Cristo e morrer
Batista de Vitória pelo Pastor era lucro. Por isso, investiu
Almir dos Santos Gonçalves. sua vida na fé em Cristo e no
Membro das igrejas batistas serviço Dele, ontem lucrou,
de João Neiva e Primeira Igreja adentrando a presença do EterBatista de Vitória/ES, Icaraí/RJ, no e recebendo o galardão da
Vila Mariana em São Paulo fidelidade. Louvado seja Deus
(onde foi seminarista) e Igre- pela vida do pastor Rivas Breja Batista do Brooklin desde tones, e que o Eterno derrame
suas preciosas consolações no
agosto de 1960.
Bacharel em Teologia pela coração de sua esposa e seus
Faculdade Teológica Batista filhos.
O pastor Russel Shedd, fade São Paulo, fazendo parte da
primeira turma (1957-1961). zendo uma breve meditação
Bacharel em Jornalismo pela na Palavra de Deus, disse:
Faculdade de Comunicação “Pr. Rivas Bretones foi um
Social “Cásper Líbero”, turma dos primeiros pastores de São
de 1980 (1975-1979). Diplo- Paulo que conheci depois
mado em 25 de abril de 1980. de desembarcar nesta terra
Jornalista Profissional MT n° chegando de Portugal. Ele nos
18763. Curso de “Evangelismo ajudou fundar duas igrejas,
Explosivo” realizado em 1983 Jardim das Oliveiras em Jardim
na “First Baptist Friendship Cidália e a Igreja Vida Nova no
Church” em Fort Smith, Arkan- Parque Santo Antônio, ambas
sas, USA e posterior graduação na região de Santo Amaro. Seu
como professor de Clinicas em encorajamento junto como os
1987 e 1996 na “Coral Ridge membros da Igreja Batista de
Presbyterian Church” em Fort Brooklin foi muito importante
em nossas vidas. Éramos da
Laudardale, Florida, USA.
Era uma das mais importan- mesma idade, mas Deus o letes figuras dos Batistas de São vou para o seu lado primeiro,
Paulo, membro do Conse- deixando uma lacuna grande
lho da Editora Mundo Cristão nos corações de tantas pessoas
(1965-2008) com trabalhos de que o amavam.
Quando soube de seu faleeditoração e revisão de textos.
Coordenador da equipe de cimento tão rápido, me lemprodução do texto da “Bíblia brei da experiência de Marta
Viva” (1974-1976) com pri- e Maria que perderam seu
meira edição publicada em amado irmão em Betânia.
1980. Iniciador e organizador Logo as irmãs mandaram dizer
de 10 novas igrejas batistas para Jesus, “Senhor, aquele
(1966-2001) sendo seis na a quem amas está doente”.
Capital e quatro no interior Quando Jesus demorou pelo
de SP. Membro da Academia menos quatro dias para chegar
Paulista Evangélica de Letras e atender às irmãs enlutadas,
(Apel) ocupando a cadeira de acredito que elas sentiram um
pouco de ressentimento com
nº 16 desde 21/08/2008.

O

Jesus. Quando Marta soube
que Jesus estava chegando,
foi encontrá-lo. Disse a Jesus:
“Senhor, se estivesses aqui
meu irmão não teria morrido”.
Nós também temos dificuldade em aceitar o fato que Deus
nem sempre responde nossas
orações pela cura de entes
queridos. Podemos sentir o
que Marta talvez sentiu. Jesus
realmente não se importou
conosco em nossa angústia.
Jesus demonstrou sua própria
simpatia chorando no túmulo
de Lázaro, sabendo que logo
a tristeza seria transformada
em júbilo. Jesus respondeu a
Marta assim: “O seu irmão vai
ressuscitar”. Marta concordou
com o fato que ele ia ressuscitar no último dia. Mas Jesus
quis ensinar uma lição muito
mais central do que a fé que
Marta confessou.
Disse-lhe Jesus: “Eu sou a
ressurreição e a vida. Aquele
que crê em mim, ainda que
morra, viverá; e quem vive e
crê em mim não morrerá eternamente” (João 11.25). Jesus
tinha dito para seus discípulos
que “Nosso amigo Lázaro
adormeceu, mas vou até lá
para acordá-lo”. Os discípulos
não entenderam o significado
que Jesus queria dizer com
a referência ao sono de um
doente desenganado. Duvido que Marta foi mais hábil
em entender que “quem vive
e crê em mim não morrerá
eternamente”. Jesus desejou
passar para Marta e para todos
aqueles que creem nele como
o Unigênito de Deus que a ressurreição dele transformou a
morte em sono. Daí para frente
os autores da Bíblia falam da
morte física como “dormir em
Cristo” (I Ts. 4.13,15).
Uma vez que o Pr. Rivas
estava incluído nesse núme-

ro dos que vivem e creem
em Cristo, podemos, pela fé,
afirmar seguramente que ele
“dorme,” aguardando o dia da
volta de Jesus em que ganhará
um corpo maravilhoso, ressurgindo do túmulo em triunfo.
Este amigo, Pr. Rivas, servo
de Cristo, durante tantos anos,
não está morto. Está repousando, aguardando o toque
da última trombeta. Nas palavras do apóstolo Paulo: Nem
todos dormiremos, mas todos
seremos transformados, num
momento, num abrir e fechar
de olhos, ao som da última
trombeta... Pois é necessário
que aquilo que é corruptível se
revista de incorruptibilidade, e
aquilo que é mortal se revista
de imortalidade... Então se
cumprirá a palavra que está
escrita: “A morte foi destruída
pela vitória” (I Cor. 15.51-54).

Jesus chorou no túmulo,
mas não como quem está desesperado e sem nenhuma
esperança de rever o ente tão
querido. É comparável às lágrimas da mãe no aeroporto que
se despede do filho, que parte
para uma terra longínqua, mas
tem plena esperança de revêlo no futuro.
Nossa oração para a família
Bretones é que todos sintam
o conforto do Senhor nesta
hora de sofrimento e dor
da separação. Nosso desejo
para todos que amavam e
admiravam o Pr. Rivas Bretones que tenham a mesma
esperança gloriosa que ele
teve. Faleceu no mês em que
a Igreja Batista do Brooklin
completou os seus 53 anos
de Ministério Cristão, de cuja
história ele fez parte por mais
de 40 anos.

14

o jornal batista – domingo, 09/06/13

ponto de vista

As decisões e votações que garantiram direitos
às pastoras, não poderão jamais retroagir

Isaias Andrade Lins Filho
Pastor da IB dos Mares, BA

C

omeço a escrever
este artigo, esclarecendo de logo,
que me atenho aos
aspectos legais sobre as ilustres pastoras batistas que
foram consagradas e filiadas
regularmente na Ordem dos
Pastores Batistas - OPBB, e,
não mencionarei a Bíblia
Sagrada, propositadamente,
vez que não encontrei também na Bíblia determinações
sobre a elaboração de Concílios para o Exame ao Ministério da Palavra, nem para
pastores, nem para pastoras,
ainda mais porque, já escrevi
sobre dons ministeriais e, a
função pastoral, é dom ministerial, como são os demais
de evangelistas, mestres etc.
Na linha dos dons espirituais, tem como pressuposto
básico o “chamado para o
Ministério” e, como quem
chama é Deus, e o Espírito é
quem concede o dom espiritual, não é o pastor fulano
de tal, ou sicrano de qual,
que vai dizer se uma mulher
foi chamada. Ou se quem foi
chamado só foram homens,
porque pastor nenhum, por
mais capacitado que seja, vai
substituir o Espirito Santo de
Deus, para querer se arrogar
a afirmar se “a” ou “b” (Pastor
ou Pastora) foi chamado(a)
para exercer o Ministério
Pastoral, seja este pastor clássico, histórico, conservador,
fundamentalista ou liberal.
Em nosso Brasil sempre foi
considerado e levado a sério,
a tradição e o fundamento
legal, inclusive com respaldo
na Constituição da República
Federativa do Brasil (Carta
Magna), de se garantir a certeza do direito adquirido,
vez que, uma das normas
contidas e de força inques-

tionável, é que “A lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada.” É importante
destacar que este preceito
legal sempre se faz observar
no espírito das leis e, entendimento dos legisladores de
nosso país, muito antes da
própria Declaração dos Direitos Humanos nos idos de
1949, o que foi consolidado
pela inserção na letra da Carta Constitucional.
Ora, nobres leitores, se
estão assegurados na Constituição Pátria, direitos individuais de que “a lei não prejudicará o direito adquirido...”
resta sim, entender e concluir
com bastante tranquilidade,
que consagrado está na Constituição, o respeito ao direito
adquirido, cuja segurança
jamais poderá e será violada
por lei constitucional ou ordinária. Sob pena de serem
comprometidos os princípios
de certeza e de estabilidade
social, objeto e corolário
maior do Estado de Direito
Democrático.
Como se vê, ao ser estabelecido na letra da Constituição, o inciso XXXVI, do art.
5º, o Legislador Constituinte
estabeleceu uma regra de
ordem pública aplicável, inclusive, a ela própria, como
garantia dos Direitos Individuais e Coletivos e, não
vai ser de forma alguma,
um Pastor Batista ou alguns
Pastores Batistas, mesmo
que sejam denominados
ou, se autodenominem de
clássicos, de fundamentalistas, sejam eles quem forem e, por mais idade que
tenham, não são esses neo
clássicos, nem neo fundamentalistas, que vão poder
se voltar contra os princípios
e as normas estabelecidos na
CF. Para tentar desrespeitar
e retirar o Direito Adquirido

das Pastoras Batistas que já
foram filiadas regularmente
na OPBB e, nem tampouco, retirar também o direito
daquelas, que tendo sido
consagradas da mesma forma legal, através de Concílio, nos termos das normas
estatutárias e regimentais,
consequentemente legais da
OPBB, para não quererem,
ou tentarem impedir que tais
pastoras, sejam recebidas e
filiadas na OPBB, como as
sete pastoras batistas, que já
foram integradas e filiadas
nos Quadros da OPBB.
O insigne professor e mestre Dr. Pontes de Miranda
ensinava que: “A afirmação
e o reconhecimento da dignidade humana, o que se
operou por lentas e dolorosas conquistas na história da
humanidade, foi o resultado
de avanços, ora esporádicos,
nas três dimensões: democracia, liberdade, igualdade.
Erraria quem pensasse que se
chegou perto da completa realização. A evolução apenas
se iniciou para alguns povos;
e aqueles mesmo que alcançaram, até hoje, os mais altos
graus ainda se acham a meio
caminho. A essa caminhada
corresponde a aparição de
direitos, essenciais à personalidade ou à sua expansão
plena, ou à sua subjetivação
e precisão de direitos já existentes” (Comentários à Constituição Federal de 1967,
com a Emenda nº 1 de 1969,
Tomo IV, fls. 618).
Quando recorro ao não
menos notável professor e
mestre Dr. Pinto Ferreira, ele
com simplicidade, explica o
conceito do Direito Norte-Americano, segundo o qual
direito adquirido é: “um direito completo e consumado,
de tal caráter que não pode
ser desconstituído sem o consentimento da pessoa a quem

pertence, e fixado ou estabelecido, e nunca mais aberto
a controvérsia” (Comentários
à Constituição Brasileira, 1º
Volume, Saraiva, fls.150).
Assim sendo, os ensinamentos citados caso não
sejam levados a sério e observados, além de colocarem em risco a estabilidade
dos direitos e das garantias
fundamentais, insculpidos
na Constituição, colocam
sob ameaça todos os cidadãos, que passam a ficar
expostos às vinditas pessoais e políticas. Bem como
a caprichos de líderes ou
não, fundamentalistas, clássicos ou não, detentores de
poder ou não, nas suas diversas esferas e, até mesmo
entre nós que pertencemos
a OPBB.
Ora, amados leitores, se
alguém gozou de um direito
anteriormente, de ter requerido a filiação na OPBB, no
caso as pastoras batistas já
filiadas, (sete) e, legalmente
foram aceitas e recebidas,
qualquer decisão posterior
que pretenda retirar tais
direitos adquiridos e, ou,
pretenda também, querer
impedir que as outras pastoras consagradas regularmente através de Concílios
Examinadores organizados
dentro das normas exigidas, de usando do princípio
constitucional da isonomia
requererem suas filiações e
consequentemente as suas
admissões. Tais decisões, se
efetivadas, serão nulas de
pleno direito, nascerão já
mortas, pois nada mais serão
do que decisão equivocada
e, uma retroação intolerável pelo direito, pois estará
tentando desfazer situações
mais que adquiridas, que são
as consumadas.
Decisões que tentam solapar direitos adquiridos, além

de serem precedentes inaceitáveis de se colocar em risco
as conquistas da segurança
e da certeza dos atos praticados, se prestarão apenas
para colocar a todos, numa
posição de estarem assistindo
ao rompimento de conquistas já consolidadas pelos
povos mais desenvolvidos,
que são contrárias também,
às nossas tradições e ao sistema de governo democrático
dos batistas. Ameaçando a
estabilidade e a paz social,
objetivo maior de um país
democrático.
Assim, pois, é bom repensar antes de se decidir o que
decidido já foi, pois coisa
julgada já está consolidada
e, todos esses que estão eufóricos, agoniados, atônitos,
perplexos, cheios de ideais
fundamentalistas, conservadores e clássicos, devem ter
alguma coisa, ou fazerem
alguma discriminação pelo
fato de pastoras serem mulheres, e, sobretudo, porque
o fundamento bíblico que
encontraram, não diz que
homem nenhum foi examinado e consagrado para o
exercício do ministério da
palavra. Nem diz também
sobre concílios para o exame
ao ministério da palavra de
mulheres, fala sim, sobre o
dom ministerial de pastor
(dom de pastoreio, não é só
de macho não) e, este, só
mesmo o chamado de Deus
e a concessão do dom é
quem pode definir, se chamou homem, se chamou
mulher. Pois não é possível
que clássicos ou fundamentalistas doravante queiram
exercer funções do Espírito
Santo, nem exercer o ministério que Jesus deixou apenas para o “paracleto” que
haveria de rememorar tudo
aquilo que ele nos ensinou
e deixou.

o jornal batista – domingo, 09/06/13

ponto de vista

E

ncanta-me ver um
velho pastor cheio
de alegria e disposto
a continuar servindo
ao Senhor com humildade
e consciência da vocação
com a qual foi chamado
e da missão recebida da
parte do Senhor. É diferente de um pastor velho, se
arrastando e reclamando,
murmurando e absolutamente absorto em si mesmo, inerte e acomodado às
limitações da idade. Muitas
vezes ressentido e amargurado, lembrando-se das
experiências traumáticas
do ministério pastoral. Há
muitos obreiros idosos alijados e sem utilidade nas
igrejas. Somos o país que
não valoriza o idoso. Uma
sociedade que não honra
o idoso está fadada à me-

J

á se tornou comum o
ditado “querer é poder”.
Querer significa ter desejo, aspirar, ansiar por
algo. E, neste rumo, poder é
a capacidade de algo ser realizado, concretizado. Então a
lógica do ditado é que basta
você querer que já será possível realizar. Mas também
é possível ouvir explicações
tais como, sem querer não se
pode realizar algo ou ainda
que o querer indica o sonho
e o rumo que pode ser seguido.
Não estou aqui colocando
em dúvida estas possibilidades. De fato, sem sonhar, sem
estabelecer objetivos e alvos,
sem desejar, muita coisa fica
sem ser feita. Aliás, poderemos nem saber o rumo para
onde caminhamos. Então o
ditado tem sua razão, mas na
prática penso que o inverso
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diocridade. Infelizmente,
a nossa cultura descarta o
idoso.
O velho homem de Deus
tem a sensibilidade à flor da
pele. Possui discernimento e
ama ao Senhor de verdade.
O seu prazer está em Deus.
Ele é a sua alegria todos os
dias. Ao olhar para trás ele
não tem remorso e nem lembranças amargas de situações
difíceis e, muitas vezes, constrangedoras. É um homem de
gratidão que está impregnado
de satisfação em Deus. Ele
ama a Bíblia. O seu deleite
está na Lei do Senhor e nela
medita dia e noite (Salmo
1.2). A sua mente e o seu coração – razão e sentimento –
estão debaixo da vontade do
Pai. Ele tem harmonia no seu
interior. A mansidão é uma
das suas características mar-

cantes e reconhecidas. Um
homem tratado e tratável.
Servir é uma das suas marcas
distintivas.
O velho obreiro é chamado de bem-aventurado, mais
que feliz ou felicíssimo (Mt.
5.1-12). Conviver com ele
é contagiante, pois vive sorrindo, contente em toda e
qualquer situação. Estar perto
dele é não se entristecer. Suas
palavras e ações são coerentes. Ele é um homem sábio
para aconselhar e acompanhar os obreiros mais jovens.
Sua família tem prazer em
apresentá-lo como aquele
que sempre foi responsável,
amoroso, cuidadoso e atencioso. Conhecido como um
homem disciplinado e disciplinador. Seus filhos e netos
se lembram de suas histórias,
especialmente a história dos

grandes feitos de Deus. Recordam-se de quando ele lia
e expunha a Palavra de Deus
para eles. Eles se assentavam
para ouvi-lo com atenção
e prazer. Ainda aprendem
com ele novas lições de vida.
Buscam conselhos sábios para
suas vidas. As pessoas que
foram pastoreadas por ele têm
lembranças encantadoras. Deleitam-se quando se lembram
do seu cuidado amoroso.
Ser um velho pastor é um
privilégio, é honrar a Deus
todos os dias. É viver o ministério até o fim. Em todo
o tempo ele trabalha incansavelmente. Não é um mero
ativista, mas um homem em
atividade prazerosa. Ele ama
a Igreja de Cristo. Submete-se
ao Cristo da Igreja. Em todo
o tempo ora, evangeliza,
testemunha a sua fé com

profunda alegria do Espírito
Santo. Um homem dinâmico, criativo e proativo. Que
coisa muito boa é ser um
velho pastor cheio do amor
do Pai, da graça de Jesus
Cristo e do poder do Espírito Santo, vivendo pela fé.
Um homem que anda com
Deus como Enoque; obedece
com alegria à semelhança de
Abraão; possui a persistência
de Jacó; a coragem de Josué;
a mansidão de Moisés; a
simplicidade de Zacarias; a
sensibilidade de Jeremias;
o espírito evangelístico de
Paulo e o amor de João. Um
homem que tem prazer em
glorificar a Deus nas circunstâncias mais difíceis. Ele
crê nas promessas de Deus.
Aguarda a volta de Cristo e
diz com alegria e esperança:
Maranata, Senhor Jesus!

também é correto – poder é
querer!
Por que isso? Poder aqui
necessariamente não significa meramente o poder que
está presente numa função
ou cargo ou mesmo marca
de uma organização. Poder indica aqui capacidade
de realização de algo, por
exemplo, recursos humanos, humanos com recursos,
recursos materiais e financeiros. Mas também indica
competência para que algo
se concretize, competência
técnica, mas também na liderança de equipes, na mobilização de pessoas capazes,
na obtenção de resultados
compatíveis com os objetivos
a serem concretizados.
Veja que falei não apenas
em recursos humanos, mas
também em humanos com
recursos. Isso indica a mobi-

lização de pessoas capazes
que possuem recursos, não
necessariamente, mas também, financeiros, mas, muito
mais, competências variadas
necessárias para que os objetivos sejam alcançados.
Estas competências começam
pela vida espiritual e piedosa,
prosseguem abrangendo não
apenas boa vontade, mas
também competências pessoais, relacionais, emocionais e
técnicas para as funções que
serão realizadas.
Além de tudo isso, poder
também se refere aqui às
condições para que algo se
realize. Por exemplo, em
novembro passado fiz parte
de uma comitiva em visita
ao excelente ministério que
a Sociedade Bíblica do Brasil
realiza por meio do Barco
“Luz da Amazônia” atendendo às populações ribeirinhas

na região amazônica. Veja
que se estas populações ribeirinhas fossem bem atendidas
por estradas, para que haveria necessidade de um barco?
Outro exemplo aqui do
próprio Jornal Batista. Se hoje
a mídia digital tem se tornado um veículo natural da
cultura presente e tem melhor capacidade de alcançar
maior número de pessoas,
por que não disponibilizar
o jornal em formato digital?
Exatamente isso tem ocorrido
semanalmente com a disponibilização do Jornal para de
cerca de 170 mil pessoas,
além das que o acessam na
forma analógica (em papel).
Se considerarmos os insucessos que nós batistas
tivemos em nossa história
institucional, especialmente
no âmbito empresarial e educacional, poderemos obter a

conclusão que, em muitos
casos, o querer não foi precedido pelo poder.
Há no campo da liderança
o que é conhecido como
benchmark que envolve estudo de casos de sucesso e
insucesso. Isso aparece em
livros e revistas especializadas de liderança. Há também
na aeronáutica comissão de
investigação das causas dos
acidentes aéreos com o objetivo especial de emitir os laudos para que sejam evitados
novos acidentes semelhantes.
Minha pergunta hoje: por
que nós batistas não paramos
para estudar nossos casos de
sucessos e insucessos para
aprender a ampliar as vitórias e evitar os fracassos no
futuro?
Querer é poder, mas não
adianta nada querer sem poder realizar o que sonhamos.

