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Convenção Batista Norte Riograndense declara:

Nova geração já faz a diferença

Na 74ª Assembleia da Convenção Batista
Norte Riograndense batistas de todo o estado
ouviram preletores com palavras audaciosas e
sábias valorizando o aspecto de inserção dos
mais jovens, ou seja, da nova geração no âmbito

Igrejas capixabas mobilizadas
para apoiar a Trans Piauí
A mobilização Jesus Transforma 2013 acontecerá em
vários estados brasileiros. Entretanto, o foco é concentrar esforços para impactar vidas no Piauí, apontado
recentemente como o estado menos evangelizado –
menos de 10% de cristãos. Em Vila Velha (ES), uma
grande caravana já está sendo organizada, reunindo
igrejas de várias cidades capixabas com sede de impactar o Piauí. Se você é desta região, vá até a página
07 e saiba como participar dessa caravana.

de Igreja e Convenção. Na noite missionária o
público era 90% da nova geração. Um povo
que tem compreendido que está no tempo de
Deus para uma grande realização missionária no
Estado (pág. 10).

Convenção Batista Acreana
pede ajuda
Refugiados de vários países, principalmente
Haiti, estão chegando todos os dias ao Brasil. As
condições em que estas pessoas estão vivendo
são sub-humana. A Convenção Batista Acreana
tem realizado algumas ações, mas ainda são insuficientes devido à demanda e a falta de recursos financeiros. Veja como você pode colaborar
(pág. 12).
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A

inda refletindo a
respeito dos pastores, o que dizer daqueles que exerceram o ministério pastoral por
toda sua vida e hoje estão jubilados? Será que pastor tem
o direito de se aposentar? O
que merecem esses pastores
que passaram a vida toda
abençoando outras vidas?
Como abençoar os pastores
jubilados? São poucas as
igrejas que tem projetos que
abençoam a vida desses pastores, entretanto, chegou um
momento em que todas as
igrejas com pastores chegando à terceira idade precisam
planejar como auxiliar esses
servos.
Pessoas que chegam à
terceira idade, não necessariamente, param suas ati-

vidades. Normalmente apenas em caso de saúde uma
pessoa para de exercer as
atividades que pode e tem
prazer em fazer. E isso não
se refere apenas a trabalho.
Diversas pessoas planejam
suas vidas para trabalhar
apenas até certa idade, ou
precisam parar por questões
de saúde, outras pessoas
ainda param de trabalhar
porque já estão com idade
avançada, mas ainda tem
muito à contribuir.
O trabalho com serviços
auxiliares é uma das formas
de colaborar para que um
pastor jubilado ainda possa
ser benção na igreja. Muitos
pastores podem contribuir
de diversas formas sem estar
à frente de uma congregação. Trabalho cristão é o

que não falta. Sua experiência acrescentará muito no
fortalecimento da igreja. É
possível citar diversos papéis
e cargos que um pastor jubilado pode exercer: Que tal
promotor de missões? Que
tal abençoar com a União
de Homens, esquecida em
muitas igrejas? Que tal conselheiro dos jovens e adolescentes? Que tal participar
do conselho fiscal da igreja?
Que tal liderar as reuniões
de oração? Sugestão para
manter um pastor jubilado
ativo é o que não falta. Basta
conversar e saber com ele,
e talvez sua esposa, o que
gostariam de fazer.
Todo trabalhador, ao final
de anos de trabalho, recebe
uma remuneração pelo tempo de serviço. Uma boa ideia

é que as igrejas contribuam
da mesma forma com seus
pastores. Benefícios de auxílio poderiam ser tema de discussão nas igrejas batistas em
prol dos pastores jubilados. É
evidente que muitas igrejas
não tem condições financeiras de abençoar da maneira
merecida seus pastores jubilados, mas há meios de fazê-lo. Basta conversar e saber
com ele, e talvez sua esposa,
o que eles necessitam.
O que não é digno é esquecer esses pastores, que continuam sendo importantes na
vida das igrejas. Conversar
para oferecer atividades e
saber suas necessidades é
apenas uma das formas de
abençoar a vida de quem
ofereceu sua vida por suas
ovelhas. (AP)
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MÚSICA
Rolando de Nassau

“O sertanejo é, antes de
tudo, um forte” (Euclides da
Cunha)
“Os intelectuais não têm
a obrigação de transformar
o mundo; o seu dever é
transfigurá-lo” (Otto Maria
Carpeaux)
(Dedicado à leitora Hadassa
Mestrinho Sylvestre, de
Belém, PA)

N

abor Nunes Filho (1944-2013)
foi um dos mais
notáveis intelectuais no ambiente cultural
evangélico (Rolando de Nassau, Dicionário de Música
Evangélica, p. 128. Brasília:
edição do autor, 1994), um
intelectual que uniu pensamento e ação. Começou a
produzir em 1965; parou
em 2013.
Por meio de um portal de
notícias da internet, soubemos
algo a respeito do seu repentino falecimento, em 12 de
fevereiro, em Americana (SP).
As atividades intelectuais
de Nabor foram desenvolvidas nas seguintes áreas:

TEOLOGIA
Fez o curso de bacharel
no STBNB (1965-1969);
consagrado ao ministério
pastoral, serviu à IB do Cordeiro, no Recife, PE, como
interino na ausência de David Mein (1969). Pastoreou
a IB de Corrente, PI (19701972). Nabor não reteve
a paisagem sofredora do
Nordeste; ele a transfigurou
numa visão otimista. Exerceu o pastorado da PIB de
Americana, SP (1981-1984).
Dedicou-se mais às outras
áreas.
MÚSICA
Em 1953, com apenas nove
anos de idade, tornou-se organista da IB de Itabaiana,
PB, sua cidade natal. Aos
13 anos, tocava requinta na
banda de música.
Fez o curso de bacharel no
STBNB (1971-1972); complementou-o (graduação em
Composição) na Universidade Estadual de Campinas
– UNICAMP (1983-1989).
Depois desse curso, fez revisões em várias de suas peças
musicais. Foi ministro de

música nas igrejas de Casa
Amarela, da Concórdia e
da Capunga, no Recife, PE
(1976-1978), e da PIB de São
Paulo, SP (1979-1981).
Foi compositor na Universidade Metodista de
Piracicaba – UNIMEP
(1986-2005). Publicou
partituras: a) para coro –
coletânea“Creio em Deus”
(1995), “Ele está vivo”
(1997), “Glória a Deus nas
alturas” (2002), “O Verbo se
fez carne (2009) e “Cadernos”, I e II (2012 e 2013);
b) para órgão – “Interlúdio”
(1987), “Fuga litúrgica”,
“Pequena imitação”, “Fantasia Nordeste” e “Valsinha”
(1991), e “Prelúdio e Fuga”
(2002); c) para piano – “Vespertinas” (1988/1999); d)
para orquestra de cordas
– “Trio” (1988), “Prelúdio”
e “Fugueta” (2009); e) para
dez arranjos de composições
de música popular brasileira.
Foi pioneiro da hinódia
evangélica em estilo sertanejo do Nordeste. Escreveu as
letras dos hinos “Nosso Pai
que estás nos céus”, 1972,
(HCC-384) e para a coletânea “Celebrai cantando”,
1982 (pp. 8, 42, 58, 89 e
93); compôs a música do
hino “Só Jesus Cristo salva”,
1980 (HCC-542). Além do
hinário batista, o presbiteriano independente (“Cantai
todos os povos”, 2006, nos.
261 e 307) acolheu hinos de
Nabor.
Regeu os coros: 1) da PIB
de Fortaleza, CE, 1972; 2) da
IB da Concórdia, em Recife,
PE, 1974-1976; 3) da FTB de
São Paulo, SP, 1979; 4) da
FTB de Campinas, SP, 1983;
5) da UNIMEP, em Piracicaba, SP, de 1995 a 2007.
Em 1981, Nabor concedeu-nos entrevista, numa época
em que a indústria fonográfica começou a se interessar
pelos evangélicos. À nossa
pergunta, Nabor respondeu-nos assim: “Há uma grande
oferta em discos para um

público evangélico consumidor. Ora, a oferta sempre
estimula a procura, e esta
tende à massificação. Os produtores de discos estão, com
raras exceções, descuidando-se do aspecto qualitativo”
(OJB, 16 ago 81).
PEDAGOGIA
Tendo feito mestrado em
Educação (1992 a 1994), defendeu a dissertação “Eros e
Humanização” (1994), e
doutorado (1995-1997),
com a tese “Devaneio e
Arte na complexidade humana” (1997); participou
em bancas examinadoras
de dissertações e teses, para
obtenção de mestrado e
doutorado em Educação
(1998/2001), e orientou
trabalhos de conclusão de
cursos de graduação em
Educação (2005).
MAGISTÉRIO
Foi professor de Teologia e
de Música no STBNB (19741978); na UNIMEP, de Música (1984-2007) e de Teologia
(1984-2013); nessas escolas,
suas especialidades foram
composição, instrumentação
e regência.
Em 1992 e 1993, professor
de Introdução à Filosofia,
no Colégio Piracicabano.
A universidade e o colégio
são prestigiosas instituições
metodistas.
ADMINISTRAÇÃO
EDUCACIONAL
De 1984 a 2013, foi membro do Conselho da Faculdade de Ciências da Religião
(UNIMEP); de 1986 a 2013,
administrador do Núcleo
Universitário de Cultura, em
Santa Bárbara do Oeste (SP).
LITERATURA
Descendente de uma família de literatos, no periodismo Nabor colaborou com
a revista “Diálogo”(editora
católica “Paulinas”), nos artigos sobre a linguagem da

música sacra, e a religião
como expressão do corpo
(1999, 2000 e 2003), e com
a revista “Impulso” (editora
metodista), no artigo “Religião e Tecnologia” (2003).
Seu artigo “Arte: a religião de
corpo inteiro”, foi citado por
Adelar Hengemühle numa
obra de pesquisa pedagógica
(2008).
No ensaísmo, escreveu
“Porque não sei ficar quieto” (1996) e “Eroticamente
humano” (1997), este comentado por Flávia Daniela
Delgado, na revista “Educação” (2011), a propósito de
erotismo na televisão. Nesse
mesmo ano, Dulcilene Brito
Lopes, num artigo sobre a
poesia erótica de Cecília Meireles, baseou-se em teorias
de Georges Bataille, Roland
Barthes, Octávio Paz, Affonso Romano de Sant’Anna e
Nabor Nunes Filho.
Escreveu dois romances:
“Cláudia e Anelise: paixões
de outono” (2010) e “Natália: atrevimentos e destinos”
(2012).
Publicou dois livros de
poemas: “Versos do amor
diverso” (2010) e “Franquezas de (não) ser” (2012).
Em 1992, Nabor escreveu
o poema “Meu outro”, do
qual extraímos estes versos:
“Doravante, quero viver
esse meu outro ... Ele me
faz querer ser o que é, e o
que não é, ser mais ainda.
Instiga-me a fazer que minha solidão me baste e que
meu vazio me preencha por
inteiro”.
Certa vez, Nabor assim
definiu sua personalidade:
“Um exilado de todas as nações, um estranho em todos
os lugares, o avesso de todos
os tecidos, o fugitivo de todas as prisões” (http://www.
oliberalnet.com.br/ acesso
em 15 fev 2013). Mas o escritor Mário Ribeiro Martins,
colega de Nabor no STBNB
(1965-1969), lembra que “ele
era falastrão e alegre”.
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

Levir Perea Merlo
Pastor da PIB em São
Caetano, PE
“E fui ter com o anjo e lhe
pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: Toma-o,
e come-o; ele fará amargo o
teu ventre, mas na tua boca
será doce como o mel” (Apocalipse 10.9).

O

conhecimento é
um dos pilares da
vida, tão importante que a palavra do Senhor nos adverte:
“O meu povo está sendo
destruído, porque lhe falta
o conhecimento” (Oseias
4.6a). Vivendo num mundo
globalizado é quase impossível a falta do conhecimento
e da informação por parte da
nova geração de servos do
Senhor. Um dos mais importantes teólogo do século XX,
Karl Barth, teólogo da palavra
de Deus e essencialmente

Ivone Boechat
Colaboradora de OJB

P

esquisa realizada pelo
Ministério da Saúde
mostra que dos 93
mil idosos que são
internados a cada ano no Sistema Único de Saúde (SUS),
27% são vítimas de violência. Só em 2007, 116 mil
pessoas, acima dos 60 anos,
foram agredidas Brasil afora,
segundo dados do Governo
Federal. Dos 19 milhões de
idosos brasileiros, 12% já sofreram maus-tratos e 54% das
agressões são causadas pelos
próprios filhos.
O que a chamada família
pós-moderna está fazendo
com seus idosos?
Eles estão vivendo muito
mais. Já estão ultrapassando
o patamar dos 100 anos. A
grande maioria tem renda
de pelo menos um salário
mínimo; boa parte deles está
lúcida, morando na casa de
parentes, porque o Brasil se
esqueceu dos idosos, tirou deles o que pode e o que nunca
poderia tirar, com a desculpa

cristocêntrico dizia: “O cristão deve ter a Bíblia numa
mão e o jornal na outra”.
A Bíblia sempre será parâmetro para os acontecimentos da história da humanidade. A Nova Geração dos
servos do Senhor no século
XXI, não pode se descuidar
jamais de se aprofundar na
Palavra de Deus e com entendimento espiritual contextualizar a mensagem bíblica
para a sociedade secular e
sem Cristo, mas sedenta de
Deus. Não é por acaso que
homens e mulheres, inclusive cheios de conhecimento
secular enveredam pelos
caminhos do sobrenatural, da
superstição, do misticismo e
das religiões de mistérios. Só
há uma explicação plausível
para essa situação: Sede de
Deus, desejo de conhecer e
se aprofundar no sagrado.
É aí que entra a nova geração, sendo servos preparados espiritualmente do

conhecimento da palavra e
do mundo que os cercam.
Sendo obedientes ao Senhor
seremos usados por Ele através do seu Espírito Santo
para testemunhar em todas às
matizes da sociedade confusa
e desnorteada com tantos
caminhos que se apresentam,
como sendo o certo. Vejam!
Nova geração, essa exortação
paulina que serve para todos
nós: “Não vos enganeis. As
más companhias corrompem
os bons costumes. Acordai
para a justiça e não pequeis
mais; porque alguns ainda
não têm conhecimento de
Deus; digo-o para vergonha
vossa” (I Corintios 15.33,34).
Diante dessa situação, o que
fazer? Eis a resposta bíblica
para nós: “Antes crescei na
graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. A Ele seja dada
a glória, assim agora, como
até o dia da eternidade” (II
Pedro 3.18).

da falta de verba. A verba foi
aquilo tudo com que o idoso
contribuiu a vida toda para
ter um mínimo de conforto na
velhice. Mas cadê?
Como os filhos cuidam de
seus pais, avós, bisavós, tetravôs? A manchete policial denuncia que a violência contra
os idosos acontece dentro de
casa. Não é violência física só,
não, é muita violência moral.
Marmanjos exploram a mísera
aposentadoria dos idosos, se
apossam de cartões e senhas.
Até para comprar remédios é
um sacrifício, não sobra. O
idoso “vive” das sobras de
tudo...
Há aqueles parentes atacados pelo espírito devorador
de herança ou o irmão gêmeo que é o espírito devastador de exploração que se
encostam na minúscula casa
dos pais idosos; marcam o
território; ditam regras; estabelecem onde vão se alojar
definitivamente; espremem
os velhinhos e os empurram,
dentro da própria casa, para o
lugar menos confortável. Outros sobrecarregam os pobres

coitados, botam uma carga
desumana de tarefas sobre
eles: tomar conta de crianças
nas férias e nos fins de semana
para os folgados passearem;
pagar conta nos bancos; levar
os moleques para a academia,
para a aula de inglês, para a
igreja. E ainda põem, sobre
os idosos, a culpa por todos
os comportamentos errados
e considerados descuidos da
educação: são seus avós.
Há filhos que frequentam a
casa dos pais como se ali fosse
um consultório de psicanalista,
psicólogo, psiquiatra. Despejam todos os problemas sobre
as costas dos idosos, se aliviam
das próprias mazelas, contraídas por decisões e negócios errados; discutem, brigam, se desentendem, tudo na frente dos
coitadinhos; depois saem com
a maior cara de pau, dizendo
que não sabem por que os
pais vivem com a pressão tão
alta. Outros obrigam os pobres
idosos a contrair dívidas junto
aos bancos, nos empréstimos
aviltantes, para trocar de carro,
mandar os pimpolhos para a
Disney etc.

O Senhor é
meu Pastor

D

avi, antes de ser
rei, fora pastor de
ovelhas. Ele sabia,
de experiência
própria, quão importante
era a função de um pastor.
Pois foi neste contexto que
ele escreveu : “O Senhor é
meu pastor; nada me faltará”
(Salmo 23.1).
Ao fazer uma afirmação
tão categórica, o Salmista
certamente provoca discussão. De um lado, há os
bons crentes que já foram
ou que estão desempregados. De outro lado, existem os cristãos sofrendo
por causa de enchentes,
terremotos ou incêndios.
Isto, sem falar nos assaltos,
nas injustiças e nas enfermidades graves. Isso não
é ter falta? Apesar de ter o
Senhor como pastor?

Estes tipos de perguntas
certamente aparecem, quando interpretamos “nada nos
faltará” de uma forma absoluta, não realista. Nunca foi
a intenção de Davi afirmar
que crente viverá dentro de
um escudo mágico, onde
não penetra nada de ruim.
No verso 19, do Salmo 34, o
próprio Salmista afirma: “O
justo passa por muitas adversidades” – neste “muitas”,
certamente podemos colocar
as “adversidades” que sofremos ou que outros crentes
sofrem. Onde fica, então, o
“nada nos faltará”? Fica na
segunda metade do verso
19: “mas o Senhor o livra de
todas”. Aqueles que, pela fé,
receberam os livramentos do
Senhor, entendem o Salmista.
E se alegram, quando dizem
“O Senhor é meu pastor”.

Por que certos parentes tratam tão mal seus idosos? Será
que eles pensam que só o
próximo ficará idoso? Será
que eles pensam que têm
direito à juventude eterna?
Será que eles pensam que
Deus é injusto? O que passa
de violência contra os idosos
na TV é simplesmente inacreditável. Será que se pode
instalar uma câmera e gravar
o filme dos idosos vivendo na
família? Pois é, mas as cenas
estão sendo gravadas pelo
céu, Deus vê.
Coitados daqueles vovôs
que ficam presos a uma desconfortável cama, no quarto
mais solitário e quente da
casa, com um copo de água
morna sobre uma cadeira
para não ficar incomodando
a toda hora, pedindo água.
Outros decidem colocar precocemente um fraldão no
idoso, quando ele apresenta
uma pequena dificuldade
para andar, por preguiça de
levá-los ao banheiro. Alguns
ainda colocam todas as cartelas de comprimidos juntos
na cadeira e um relógio para

o próprio idoso tomar as pílulas na hora certa. Certa? A
certa altura da vida, os vovôs
correm o risco de trocar tudo.
Estão morrendo idosos aos
milhares porque trocaram os
medicamentos ou tomaram
em excesso...
É bom colocar um celular
bem simples colado no vovô
para ele discar o número 100
e denunciar os maus-tratos.
Porque, se vão para os hospitais, mesmo com plano de
saúde, se arriscam a tomar
sopa na veia, éter no músculo
e ter os aparelhos desligados,
porque o agente funerário tem
pressa.
O único mandamento da
Bíblia com promessa é: “Honra teu pai e tua mãe, para
que se prolonguem seus dias
sobre a Terra” (Efésios 6. 2).
Ah, Brasil! Sua população
está ficando idosa, suas políticas sociais também; muitos políticos caducaram e os
vovôs sobrevivem, assistindo
pela TV, ao que eles andam
fazendo com o suado salário
que lhes foi subtraído das
aposentadorias.
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João Falcão Sobrinho

M

David Leopoldino de Mattos
Pastor e colaborador de OJB
Quem é este que, apesar das tristezas
E daqueles com quem trabalha, a frieza,
Mantém-se dócil, num viver que irradia
Amor, satisfação, ternura e alegria,
Com brandura tão fecunda e contagiante
Que atrai até o coração inconstante?
Quem é este que, com assaz paciência,
Enfrenta com amor, desvelo e indulgência
As investidas sem dó dos inimigos?
Quem é este que de todos é amigo
E mesmo de alguns, recebendo ingratidão
Tem sempre palavras de profundo perdão?
Quem é este que, mesmo na enfermidade,
Enfrenta toda e qualquer dificuldade
Para prestar ao próximo um benefício.
Quem é este que, mesmo com sacrifício
Forceja por dar ao rico e ao pobre a luz
Que os possa conduzir ao caminho da
cruz?
Quem é este que, apesar das agruras,
Enfrentando problemas e desventuras
Tem uma palavra de conforto e alento
Para aqueles que, em pleno desalento
Vivem neste mundo sem paz, sem carinho
À procura do Salvador, o Caminho?
Quem é este que, mesmo incompreendido
Não se deixa vencer e bem decidido
Avança com fé, audácia e persistência
No afã de colimar com assaz veemência
Sua nobre missão que, por mercê divina,
Recebeu como vocação genuína?
Quem é este que, apesar das provações,
Do sofrimento atroz e as grandes aflições
Sabe dar à alma ansiosa, o refrigério,
E ao coração indeciso e deletério
Sabe conduzir a uma vida pura
Repleta de amor e de muita ternura?
Quem é este que com pouco se contenta
E diante dos problemas não se lamenta?
Ele confia naquele que o fortalece
A quem constantemente eleva uma prece
Agradecendo pela vida e pela graça
De poder servi-lO neste mundo que passa.
Este que sente, ao ser mordazmente
provado
A todo instante seu viver acrisolado
E assim sua treva em forte luz se transmuda

Sentindo que a cada momento perdura
No seu coração o etéreo amor de Cristo
Que o acorre sempre nos lances imprevistos.
Este que aceita as perfídias imerecidas
Que às vezes, até mesmo desconhecidas,
Dirigem-lhe com dolorosa crueza.
A tudo, porém, com coragem e firmeza
Enfrenta, tendo por certa a esperança
De alcançar a vitória, com confiança!
Este que coloca a alma do perdido
Acima de tudo e com amor devido
Lança a semente no coração descrente
Com desvelo, carinho, muito contente
Espera com paciência e plena confiança
Que sua alma alcance a bem-aventurança.
É o conselheiro a nortear o caminho
De como encontrar a solução sozinho
O homem que a ele vai atribulado.
Seus conselhos são sábios e inspirados
Que sempre ajudam o coração inditoso
A seguir na vida um rumo esperançoso.
Na oração, qual gotas de orvalho nas flores
É que encontra o refrigério para as dores
Que ao longo da jornada ministerial
Enfrenta com resignação, no ideal
De reconduzir ao aprisco, seguras
As almas desgarradas, em amarguras.
Sim, quem é este que às vezes desconhecido
Por quase todos neste mundo adormecido
Pelo pecado vil que aos homens escraviza?
Faz o bem a todos, no entanto, a nada visa;
Mas deseja, posto que no anonimato
Que aceitem o evangelho de poder como
um fato.
Este é aquele que um dia foi chamado
Das trevas do pecado pelo Mestre amado
Para a sublime tarefa de ganhar vidas.
É aquele que em nenhum momento duvida
Da nobre vocação que do alto veio
Fazendo-o ministro e do Espírito cheio.
É do pastor, humilde servo do Senhor Deus
De quem falo nestes singelos versos meus.
Que o crente lhe devote sincera amizade
E provas de completa e infinda lealdade.
É ele ungido por Deus para a obra sagrada
Para servi-lO sempre com vida abnegada.

otorista sonha
que está dirigindo. Pescador sonha com barco.
Pastor sonha que está pregando. Carlos Cesar Novaes foi
apresentar Wander Gomes
no púlpito da Igreja de Barão
da Taquara e contou que teve
um sonho. Ele ia pregar, mas
quando assomou ao púlpito,
deu um branco na sua cabeça. Wander estava sentado
logo atrás e o tranquilizou.
Eu vou soprando daqui e você
vai falando. “Amados irmãos”
- “Amados irmãos” e assim
foi até o final da mensagem,
frase por frase. Ao terminar,
Novaes, no sonho, achou
que foi um lindo sermão,
cheio de figuras, ilustrações e
argumentos de rara felicidade.
Aí Novaes disse que acordou,
quis lembrar-se do sermão,
mas estava tudo deletado da
sua memória. Feita a apresentação, passou a palavra
ao pregador e postou-se logo
atrás, dizendo: “Pode pregar;
se surgir alguma dúvida, estou
aqui para soprar”. O povo
da Barão riu muito, mas não
foi preciso nenhum auxílio.
Wander entregou um dos
mais edificantes sermões que
já ouvi em toda a minha vida
sobre a igreja, sua origem,
natureza e propósito no plano de Jesus. Aliás, ambos
são pregadores ungidos, eloquentes, falam com clareza e
jamais se pode ouvi-los sem
aprender algo novo e bom.
Wander é muito bíblico e
dirige até hoje uma das maiores igrejas do Rio, que ele
começou a pastorear quando
ela era uma pequena congregação. Sua principal característica como pregador é
objetividade. Você sente que
ele está falando com você.
Novaes é um garimpeiro das
letras, que lê nas entrelinhas
do texto e daqueles mesmos
versículos que a gente já leu
tantas vezes, ele tira novos
e oportunos ensinos. Já os
ouvi a ambos muitas vezes e
sempre tive a certeza de que,
por trás deles, o Espírito é que
estava soprando o que deviam
dizer, frase por frase. Graças
a Deus, temos muitos pregadores, cada um no seu estilo,
que pregam a Palavra de Deus
sob o sopro do Espírito por
esse Brasil afora.

Se o sopro não vier do Espírito, ouve-se apenas um discurso, que pode ser eloquente, erudito, poético, mas não
será o querigma evangélico.
Não produzirá frutos espirituais para Deus. Três características identificam uma mensagem como sopro do Espírito. Primeira, é a mensagem
que fala de Cristo e exalta a
Cristo. Segunda, é a mensagem fundamentada na Bíblia,
que começa com a Bíblia,
continua na Bíblia e termina
pela Bíblia. A Bíblia continua
sendo a espada do Espírito.
A terceira característica é a
humildade do pregador. Ele
não visa nem aceita lisonjas,
não se ensoberbece, mas tem
como objetivo a salvação dos
perdidos e a santificação dos
salvos. Ele busca a aprovação
e a glória de Jesus, nunca a
aprovação dos homens e sua
própria glória. Os elogios não
o comovem. Jesus declarou
que o Espírito Santo, que ele
haveria de enviar, daria a
compreensão da sua Palavra,
seria o verdadeiro hermeneuta dos seus ensinos: “O
Espírito da verdade vos guiará
a toda a verdade, porque não
falará de si mesmo, mas dirá
o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele
me glorificará porque há de
receber do que é meu e vo-lo
anunciará” (João 16.13,14).
Certa vez, na aula de orientação pastoral, um aluno me
questionou: “Como o mestre
explica que um pastor que
elogia sua própria mensagem,
fala só de si mesmo e na hora
do apelo há conversões?” Sem
pestanejar, respondi: “Deus
não falou pela boca da jumenta de Balaão? Deus pode
repetir o milagre; só que a jumenta fez um único discurso
e não deu qualquer prova de
inteligência do que falou”. O
pregador que busca encômios
humanos ou que se elogia a si
mesmo, certamente não está
sob o sopro do Espírito. O
fruto do Espírito é humildade
e essa é uma virtude fácil de
ver quando uma mensagem
tem o sopro do Espírito. Graças a Deus, temos milhares
de pregadores, em grandes e
pequenas igrejas, que quando pregam, como Wander e
Novaes, estão sob o sopro do
Espírito.
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reflexão

Gilson e Elizabete Bifano

“Há seis coisas que Deus
odeia no casamento, a sétima ele detesta. A ira, a mentira, o egoísmo, o orgulho,
o abuso em todas as suas
dimensões, a indiferença
para com as necessidades do
cônjuge e o divórcio.”

E

ste versículo não está
na Bíblia. Apenas
aproveitei o estilo do
escritor de Provérbios
(Pv 6.16-19). Daí, eu e minha
esposa, alistamos algumas
coisas que fazem mal ao casamento e que, com certeza,
Deus não gosta. Talvez o leitor concorde com nossa lista.
Certamente, você pode fazer
a sua lista e será diferente da
nossa. Tudo bem. Mas fechamos nestes itens.
A ira
A ira é um veneno para
o casamento. Ela destrói o
amor, fere o coração da pessoa amada. Deixa marcas
negativas profundas na relação, mesmo que depois se

Pr. Alonso Gonçalves
IB Central em PariqueraAçu, SP

S

eria muito bom se
pudesse chegar a uma
comunidade e vermos as coisas prontas.
Como isso seria incrível. Mas
nunca será possível. É assim
porque em uma comunidade
a matéria-prima são as pessoas, e gente sempre demanda
cuidado e tempo.
O pastoreio lida diretamente com as pessoas. E
as pessoas são assim: tem
potencialidades, frustrações,
alegrias, tristezas, qualidades e defeitos. Equacionar
tudo isso não é tarefa muito
fácil.
Eu invejo àqueles pastores
e líderes que gastam a maior

maior é dele. Seus prazeres e
vontades em primeiro lugar.
O outro que se arranje. Nas
relações sexuais nunca está
atento ao prazer do cônjuge.
O dinheiro é somente para
seu deleite. Nunca pensa em
comprar um presentinho melhor para o outro, mas para
ele... O egoísmo é obra da
carne (Gl 5.20), não um fruto
A mentira
A mentira quebra a confian- do Espírito Santo.
ça que deve haver na relação
O orgulho
entre marido e mulher. A
Um cônjuge orgulhoso
Palavra de Deus está repleta de textos que condenam nunca reconhece o seu erro,
veementemente a mentira. nunca pede uma opinião,
O mais conhecido deles está sempre acha que está certo.
em João 8.44. As palavras Quando o orgulho está predeste versículo foram ditas sente na relação do casal,
por Jesus. Para combater a o errado é sempre o outro.
mentira só com a verdade, Um cônjuge orgulhoso, por
por mais dura que seja, sem- exemplo, nunca olha para si
mesmo e tenta encontrar o
pre a verdade.
erro em suas palavras e comportamentos. Nunca pede
O egoísmo
O egoísta só pensa em si perdão. O orgulho é irmão
mesmo. Um cônjuge egoísta gêmeo da arrogância. A hununca considera a vontade mildade, não o orgulho, é o
do outro. Não abre mão do que Deus quer ver no casarestaurante preferido. O bife mento (I Pd 5.5,6).

O abuso
O abuso é um verdadeiro
explosivo para destruir qualquer relação, especialmente
o casamento. Um cônjuge
abusador desconhece limites.
Acha que tem o poder para
todas as coisas. Abusa do poder, usa de violência verbal e
física. Abusa na vida sexual,
financeira. Abusa na moral.
Abusa psicologicamente.
Pedro, um discípulo casado,
recomendou que o respeito
deve ser valorizado em todas
as relações (I Pd 2.17).
A indiferença
A indiferença é prima do
egoísmo. Quando a indiferença se instala no coração
de um marido ou de uma esposa o outro não é atendido
em suas necessidades físicas,
emocionais e espirituais. A
esposa que deseja ser abraçada (sem conotação sexual)
nunca recebe um abraço.
Precisa de um carinho, jamais é atendida nas suas carências emocionais. Na cama

O divórcio
Deus detesta, odeia o divórcio. Está na Bíblia (Ml
2.16). O divórcio destrói o
plano original de Deus (Gn
2.21-26). O divórcio é a ruptura de uma aliança, de um
pacto, de um compromisso.
É resultado da dureza do
coração humano (Mt 19.8).
O divórcio tem um impacto
negativo nas pessoas envolvidas, nos filhos, na sociedade,
na igreja de Cristo. Os casais
para agradarem deveriam lutar por seus casamentos e não
caminharem em direção ao
divórcio quando as dificuldades se tornam presentes.

O pastoreio tem as suas
agruras. Jesus teve as suas
quando teve que lidar com
a rejeição de parte de seus
ouvintes porque não entendiam o que ele queria de
fato – nada mais do que o
senhorio do Reino de Deus;
ele teve que trabalhar os seus
discípulos porque a maioria
deles alimentava apenas o
lado político e messiânico do
seu ministério; ele teve que
lidar com uma Jerusalém,
que assim como os profetas
do Antigo Testamento, recusaram o seu pastoreio e ele
não pode pastorear àquela
gente, cuidar daquele povo,
mostrar a eles o rosto materno e paterno de Deus assim
como a galinha faz com os
seus pintinhos. Se eu fosse
citar os inúmeros dissabores

que Paulo padeceu no seu
ministério o texto perderia
o seu objetivo. Fico apenas
com Jesus.
Lidando com pessoas sempre haverá agruras. E está aí a
dinâmica do pastoreio.
Jesus teve uma grande
maioria que ouviram os seus
discursos, mas poucos se
envolveram com a sua pessoa. No ministério pastoral
funciona da mesma maneira.
Sempre haverá uma porção
da comunidade que se liga
ao pastor mais profundamente do que outros. Isso é
um fato. Assim como Jesus,
o pastor deve entender que
nem todos gostarão da sua
postura; nem todos irão assimilar o seu discurso; nem todos estão propensos a seguir
a sua liderança. Mas assim

como Jesus também, o pastor
não deve concentrar suas forças e energia na direção dos
detratores. Isso é gastar um
tempo precioso que poderia
ser empregado na direção
daqueles que querem caminhar junto.
Já faz algum tempo que
conversava com um amigo e colega de ministério
e ele dizia que gostaria de
estar indo para outro lugar
a fim de estar tratando dos
mesmos problemas, mas
com pessoas diferentes. É a
pura verdade. Os problemas
podem até ser parecidos,
mas as pessoas são únicas e
essa é a graça do pastoreio –
marcar pessoas tendo como
ferramentas a pessoalidade,
o caráter e o amor, mesmo
com as agruras.

peça perdão. A ira é uma
porta aberta para a violência, palavras rudes e ofensas
diversas. O antídoto para a
ira é o amor (I Co 13.5). Um
marido cristão ou uma esposa cristã que deseja agradar
a Deus deve extirpar a ira do
coração (Ef 4.31).

parte do seu tempo com cimento e tijolos e medem a
frutificação do seu ministério
a partir de obras. Seria muito
bom se isso fosse possível
no meu entender. Eu gostaria mesmo de medir o meu
ministério a partir da receita
(entradas, principalmente) da
igreja, bastava cobrar, cobrar
e cobrar a igreja; ah! como eu
gostaria de medir o pastoreio
a partir da frequência dos
irmãos nos cultos e principalmente nos Encontros Bíblicos
de Domingo (EBD). Mas isso
não é possível. Seria mais
fácil, porque sempre é mais
cômodo chamar atenção,
prender e soltar, criar regras
e estabelecer legalismo como
ferramenta de pastoreio, mas
isto não tem nada a ver com
Jesus.

é sempre usada como objeto
sexual. O marido, que precisa de palavras de afirmação,
fica zerado neste quesito.
Precisa ser respeitado, a esposa não está nem aí para
esta necessidade masculina.
I Pedro 3.7 fala sobre entendimento. Entender o cônjuge
é compreender suas necessidades e satisfazê-las sempre.
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Igrejas capixabas mobilizadas para
apoiar a Trans Piauí
Redação de Missões
Nacionais

A

mobilização Jesus
Transforma 2013
acontecerá em vários estados brasileiros. Entretanto, o foco é
concentrar nossos esforços
para impactar vidas no Piauí,
apontado recentemente
como o estado menos evangelizado – menos de 10% de
cristãos, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
A Convenção Batista Brasileira e a Junta de Missões
Nacionais conclamam os
batistas para aproveitarem a
oportunidade de serem usados pelo Senhor em uma mobilização que mudará a realidade do Piauí por meio do
Evangelho de Cristo. “Com
certeza, essa é uma oportunidade singular. Esperamos que
você possa dar um pouco do
seu tempo para que vidas
sejam resgatadas”, disse o
Pr. Sócrates Oliveira, diretor
executivo da CBB, convocando voluntários. Ele também
chamou atenção para fatores
como o grande número de
romarias e a forte idolatria
presentes nas cidades que
necessitam do milagre de
Jesus na vida do povo.
O alvo é que, pelo menos,
2.500 batistas participem da
Trans Piauí – que acontecerá
de 29 de junho a 13 de julho.
Os voluntários serão espalhados por todo o estado a fim
de evangelizar, discipular,
revitalizar igrejas e congregações, e implantar novos
trabalhos. Treinamentos e

Pr. Sócrates, Pr. Fernando e Pr. Keiny convocam voluntários

reuniões de planejamento
já estão ocorrendo nas bases
que receberão a operação.
A coordenação regional do
Piauí tem visitado também
igrejas de outros estados com
o objetivo de garantir a presença de um grande número
de voluntários. Em Vila Velha
(ES), uma grande caravana
já está sendo organizada,
reunindo igrejas de várias
cidades capixabas com sede
de impactar o Piauí. A missionária Fabiola Molulo, gerente
regional do ES, e o Pr. Keiny
Moreira, da Igreja Batista em
Araçás, de Vila Velha (ES),
têm ajudado os líderes do
Piauí no que diz respeito ao
recrutamento de voluntários
para a Trans.
Na Primeira Igreja Batista
em Cobilândia (ES) – liderada
pelo Pr. Wilson Fernandes,
além de um número significativo de voluntários, um
membro da igreja colocou
sua carreta à disposição para
que sejam transportados ali-

mentos até o Piauí. Estima-se
que sejam levadas 32 toneladas de alimentos que serão
recolhidos em todo o estado
para ajudar no período da
Trans. Dessa quantidade,
uma tonelada será doada
pela Igreja Batista no Bairro
Santa Rita (ES) – do Pr. Walter
Santos, que também enviará
voluntários. “Nossa igreja já
aceitou o desafio e estamos
planejando participar de uma
forma direta, com missionários voluntários da igreja
indo para o campo. Venha
estar conosco. Serão várias
igrejas trabalhando em conjunto para a evangelização
do Piauí”, convidou o Pr.
Walter, ciente da importância de investir nessa obra e
convocando mais igrejas para
essa grande parceria.
O Pr. Fernando Brandão,
diretor executivo de Missões Nacionais também confirmou presença na Trans
Piauí e deixou uma palavra
de incentivo: “Unidos, nós

batistas vamos proclamar o
evangelho de Cristo Jesus ali
no Piauí. Estamos juntos e
vamos avançar!”. Faça parte

desse exército que está sendo
formado para batalhar em
prol do avanço do Reino de
Deus no Piauí.

Missionários participam de capacitação
em Igrejas Multiplicadoras no Sul
Redação de Missões
Nacionais

D

urante muitos
anos o Rio Grande do Sul foi considerado o maior
desafio missionário do Brasil. Hoje, com a implantação
de uma visão multiplicadora, os batistas começam a ganhar espaço, conquistando
vidas para Cristo. A cidade
de Osório sediou, recentemente, um treinamento
de Igreja Multiplicadora. A
programação, que ocorreu
na PIB de Osório, contou
com missionários e líderes
representantes de igrejas da
região.
A clínica teve como ênfase
a apresentação da visão e a

Obreiros de Missões Nacionais na clínica de IM em Osório

quebra de alguns paradigmas sobre a plantação de
igrejas. As palavras tiveram
como base os seis pilares
de Igrejas Multiplicadoras.
São eles: oração, ações de
compaixão, evangelização,
discipulado, treinamento de
líderes e multiplicação de

igreja. “Foi muito bom ver
irmãos viajando centenas
de quilômetros para aprender e aplicar a visão Igreja
Multiplicadora em suas igrejas”, afirmou o pastor Walter Azevedo, coordenador
regional para o RS que, ao
lado do missionário e pastor

Ubirajara Alves, apresentou
as características da visão
divulgada pela JMN.
A missionária Cristiane
Niemeyer, que atua na cidade gaúcha de Santo Antônio
da Patrulha, ficou muito
satisfeita com o que ouviu e
comentou: “Gostamos muito da ministração sobre oração. Acreditamos que ovelhas saudáveis dão cria...
e tudo começa e acontece
através da oração”. A praticidade das palestras e o fato
dela ter sido ministrada por
missionários fez toda a diferença para Aline Scardini,
de Flores da Cunha. Segundo ela, é muito bom ouvir
sobre Igreja Multiplicadora
através de irmãos que vivenciam o dia a dia da missão,

“que vivenciam a mesma
realidade que nós”.
O missionário Ubirajara
tem plantado igrejas no Rio
Grande do Sul e afirmou que
o estado já está se tornando um celeiro de onde vão
sair vocacionados maduros
para impactar mais vidas
com a mensagem de Cristo.
“Deus tem despertado pessoas deste chão com DNA
de Igreja Multiplicadora,
completamente comprometidas com a evangelização e
o discipulado e compaixão,
que certamente crescerão e
se multiplicarão de forma
saudável”, acrescentou. Interceda para que o Senhor
continue alcançando e despertando vidas que impactarão outras no campo gaúcho.
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Gilciane Abreu
Executiva da JBB

E

stamos vivendo a expectativa de mais um
Despertar, congresso
nacional da Juventude
Batista Brasileira, oportunidade em que jovens de todo
país são convocados a participarem. O evento acontece
a cada dois anos, em uma
região da nossa nação, e neste
ano, será no estado do Pará,
na belíssima Belém. Este é um
congresso de reflexão, onde

consideramos o alcance, a
possibilidade, a juventude, a
influência, o legado, a motivação, a capacitação, o futuro, o
retorno, o transculturalismo, a
transformação, a experiência,
a benção e o poder de promover. E para que isso aconteça,
é que estamos cuidando de
cada detalhe do evento.
As escrituras revelam uma
visão integrada e holística
do Reino o qual somos chamados a avançar. Deus é o
Senhor de toda vida, e não
apenas de parte dela. Ele é

notícias do brasil batista

o Senhor da fé, das missões
e da implantação de igrejas,
mas também o Senhor dos
negócios, da ciência e das artes. Deus é o Senhor de tudo.
Para viver toda a vida coram Deo é viver uma vida
de integridade. É uma vida
de plenitude que encontra a
sua unidade e coerência na
majestade de Deus.
A integridade é encontrada
onde homens e mulheres
vivem suas vidas em um padrão de consistência. Este é
um padrão que funciona da

mesma maneira básica na
igreja e fora da igreja. É uma
vida que está aberta diante
de Deus. É uma vida em que
tudo o que é feito, é feito
como se fosse para o Senhor.
É uma vida vivida por princípios, não por conveniências; pela humildade perante
Deus, não por rebeldia. É
uma vida vivida sob a tutela
de uma consciência cativa à
Palavra de Deus. A grande
ideia da vida é o CORAM
DEO é diante desta verdade
que desejamos influenciar

nossos jovens a compreender
a importância de uma vida
inteira na presença de Deus.
A Juventude Batista Brasileira e a querida cidade de
Belém estão preparadas para
receber jovens de várias partes da nossa nação e alguns
jovens estrangeiros. Cremos
que serão dias de céu na terra.
Nos ajude em oração para
que sejam dias incríveis na
vida de cada participante.
Para mais informações
acesse nosso site www.juventudebatista.com.br

PIB em Cascavel celebra aniversário
refletindo sobre família
Pr. Filomeno Meira
Guimarães
PIB em Cascavel, Ibicoara,
BA

P

ara marcar seu 2º
ano de organização
a Primeira Igreja
Batista em Cascavel
(BA), desenvolveu durante
todo o mês de maio uma
série de conferências para
a família com o tema: “Os
desafios da família numa
sociedade em crise”, tendo
como divisa o capítulo 2 do
livro de Juízes.
Vários pastores foram convidados para desenvolver o
tema durante todo o mês,

ao final, no dia 25, em culto
festivo e bastante concorrido,
tendo como conferencista
o pastor José Carlos Rangel
(Igreja Batista Ind. e Vida Vitória da Conquista – BA),
foi celebrado seus dois anos
de organização.
No dia 26 foi promovido
um encontro de casais, tendo
a participação de dezenas
de casais da comunidade.
Diante de atual crise que vive
o país, no que diz respeito a
instituição familiar, a Igreja
em Cascavel tem investido
em famílias, no resgate da
sua dignidade e moral. Que
Deus nos abençoe nessa nobre e importante missão.
Igreja em celebração pelos 2 anos

Convite
A Igreja Batista em São Joaquim - Cardoso Moreira - RJ,
convida os Pastores da Associação Noroeste Fluminense e
outros, para o concílio examinatório do candidato PAULO
SÉRGIO DINIZ DE VARGAS, no dia 22 de junho de 2013 às
16:00 horas em sua sede, o qual sendo aprovado será
ordenado ao Santo Ministério na mesma data e local às
19:30 horas.
Rua Santa Rita de Cássia, 86 – São Joaquim
Cardoso Moreira - RJ.
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Convenção Batista Norte Riograndense:
Nova geração já faz a diferença

Pastor Luiz Carlos O. de
França
Diretor Executivo Adjunto
da CBNR

E

stá havendo um avivamento em vários
aspectos na nossa denominação. Na área
de evangelização através
de ações nesse nosso Brasil.
Minha Pátria para Cristo passou de uma utopia para uma
realidade. São milhares de
batistas, “Os amarelinhos”,
enchendo as ruas e cidades.
O povo despertou. Outro fator interessante é a presença
de jovens cristãos em nossas
assembleias. Segundo testemunhos o que esvaziava era
uma ênfase nas discussões
sem objetivos, e que muitas
vezes sem resolução alguma
gerava um desconforto no

Diretor Executivo e Mesa Diretora

Pr. Ribamar Miranda

Batistas do Rio Grande do Norte refletem durante mensagens

relacionamento daqueles que
a frequentavam.
Esse tipo de mudança tem
feito com que a parte deliberativa fique menor e objetiva, abrindo espaço para
celebração e capacitação. Já
por cinco anos a Convenção

Batista Norte Riograndense
tem trilhado esse caminho
e pela graça de Deus temos
sido ricamente abençoados.
Com esse tipo de preocupação inserimos na semana da
assembleia um momento que
intitulamos: Reflexão Teológica. Durante a semana batista
fomos ricamente abençoados
com palestras dadas pelo pastor Isaltino Gomes Coelho
Filho abordando o tema: Espiritualidade contemporânea.
Em seguida realizamos a
74ª Assembleia da Convenção Batista Norte Riograndense nas dependências da
Igreja Batista do Natal, presidida pelo pastor José Evilásio
Rezende Ivo. Sua realização
se deu no período de 26 a 28
de abril. Como de costume,
o orador oficial é escolhido
como alguém que prestou

Pr. Paschoal Piragine

Noite Missionária

relevantes serviços ao campo
Norte Riograndense, esse
ano foi o pastor José Ribamar Miranda, ex-missionário
da Junta de Missões Nacionais e nos últimos dez anos
pastoreou a Primeira Igreja
Batista em Macaiba. Assumiu
o púlpito logo no início da
primeira sessão levando uma
palavra audaciosa e bastante
sábia valorizando o aspecto
de inserção dos mais jovens,
ou seja, da nova geração no
âmbito de Igreja e Convenção. O orador convidado foi
o pastor Paschoal Piragine
Júnior, pastor da Primeira
Igreja Batista em Curitiba, PR.
O plenário foi desafiado em
repensar algumas áreas da
vida pessoal.
Como sempre, separamos
a noite do sábado para missões utilizando como ponta

Pr. Isaltino Gomes

pé da campanha missionária
estadual. “Sempre é tempo
de ir” é a ênfase, e naquela
celebração podemos visualizar a galera jovem em massa.
O público era 90% da nova
geração. Um povo que tem
compreendido que está no
tempo de Deus para uma
grande realização missionária em nosso Estado. Essa
presença marcante de jovens
e adolescentes é resultado de
suas participações nos vários
projetos missionários que
temos durante o ano.
Para concluir tivemos 229
inscritos e 54 igrejas representadas. Tivemos uma circulação de quase 600 pessoas
diariamente. Por fim, somos
gratos a Deus pelo grande
mover que Ele tem derramado no Rio Grande do Norte
– Terra de Missões.
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Deixe mais que pegadas nesse chão

Uma parceria entre Missões Mundiais e a juventude goiana

da – ministério do Jovens da
Eliana Moura
Redação de Missões Mundiais Verdade, vinculado à FLAM
(Faculdade Latino-Americana
issões Mundiais de Teologia Integral) – ; Adolestá ligada no fo Areias, dentista-atleta que
movimento que concluiu a prova La Misión,
Deus tem reali- inspiração para o tema do
zado na juventude do Brasil e acampamento; Pr. Paulo Judo mundo. Conectados com nior, da Igreja Sal da Terra e
a missão, nossos jovens têm Pr. Artur Moraes, da PIB de
se despertado para entender Goiânia.
A responsabilidade era
mais sobre sua vocação, suas
habilidades e sobre como en- grande. Falando para uma
contrar seu lugar no projeto média de 160 jovens de dide Deus para salvação e res- versas regiões do Estado, Jaci
tauração da humanidade. A compartilhou sobre o tema
JMM sente-se muito feliz por do acampamento, La Misión.
colaborar com a construção Fabrício Santos, presidente
dessa identidade missional da JUBEG, explica que “a
das novas gerações. E foi por importância do tema não está
isso que surgiu a parceria apenas em saber qual a misentre Missões Mundiais e a são a se cumprir, mas, sim,
Juventude Batista do Estado em refletir sobre a vida que
de Goiás (JUBEG), através construímos para cumprir
do Cristão Light, encontro esta missão, ou seja, o proanual da juventude goiana, cesso da caminhada”. Entre
realizado no Acampamento os bate-papos que Jaci teve
Batista de Goiás (ACAMBA- com os participantes, alguns
GO), na cidade de Senador mexeram fundo com o coraCanedo. Neste ano, o evento ção da galera, que pôde, mais
se apresentou com o tema uma vez, contar com a ajuda
La Misión* – deixe mais que de Missões Mundiais para entender que Sim, todos somos
pegadas nesse chão.
Desde 2012, a JMM acredi- vocacionados, todos somos
ta e investe na juventude do missionários e todos somos
Centro-Oeste e, nesta, que foi participantes da missão: “A
a sétima edição do evento, partir do momento em que
a parceria foi ainda maior. você levanta a sua mão e diz
Dessa vez, nossa gerente “sim” pra Deus, você mostra
de comunicação e marke- que o que está sendo entregue
ting, Jaci Madsen, foi uma ali, naquele momento, é a sua
das palestrantes durante os vida inteira pra Ele. Quando
quatro dias de programação. eu entrego tudo o que eu sou,
Além da gerente, também a missão passa a fazer sentido,
compareceram: JV na Estra- o tempo todo, em qualquer

M

tempo. O missionário na África está vivendo a vocação
dele, mas a gente que está
aqui também está, da mesma
forma”, disse Jaci.
O sentido da caminhada,
continuou, está na cruz. O
mundo em que estamos vivendo nessa geração é um
desafio. Viver como Cristo
numa cultura em que o politicamente correto predomina
é entender que o amor é o
fundamento da missão. O
amor nos faz enxergar que o
mundo muda a todo tempo,
contudo, a mensagem que
pregamos continua sendo a
mesma e, por isso, por amor,
precisamos contextualizá-la.
“É preciso dizer diferente e,
hoje, a gente diz com a vida”.
Lembrando aos congressistas sobre histórias de Missões
Mundiais em campos transculturais, onde, tantas vezes,
nossos missionários sofrem
perseguição religiosa, vivendo por – nada mais, nada menos que – fé, muitos cristãos
são torturados e até mortos
em nome de Jesus, enquanto
nós vivemos nesta sociedade em que “tudo pode ser
feito”. Jaci lembra que, por
ser assim, a juventude acaba enfrentando um dilema
consequente do excesso de
liberdade: “Como decidir
sobre a caminhada? O que
escolher? Por onde ir?”. Ela
responde: “O que precisamos
ter na cabeça é que, uma vez
que temos Jesus no coração,
precisamos ser sal e luz no

mundo. E como vamos ser
sal e luz? Por meio do nosso
caráter, nos portando como
Jesus, não importa onde estejamos. O grande desafio
da nossa caminhada é esse”.
Através de Mateus 16.24
(“Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”), Jaci lembrou a cada
acampante que o compromisso de seguir a Jesus, de
viver o caráter do mestre,
deve ser renovado a cada dia;
assim, renovamos também a
caminhada: “Seguir a Jesus
não significa deixar tudo para
trás, mas estar com Ele e usar
tudo o que Ele deu a você
para servi-lo, e a gente pode
começar a viver dessa maneira planejando o nosso dia,
a princípio. Não toda uma
vida, não os próximos anos,
mas apenas um dia: planeje
um dia para a glória de Deus
e experimente o poder dele
agindo no seu caráter, ensinando você a se importar com
o outro, a sentir compaixão.
Nós precisamos sentir compaixão”, enfatiza Jaci.
“Quando falamos sobre
ter um estilo de vida missional, falamos sobre tomar
decisões”. Ela explica que
precisamos abrir mão de nós
mesmos, em função do outro. “Estou convidando você
a olhar menos pra si mesmo
e a perceber quem está perto
de você, quem faz parte do
seu dia a dia. Isso vai conservar você na caminhada

da missão, construindo uma
vida segura, seguindo com
Deus, tomando as melhores
decisões”. E é ela mesma que
pergunta: “Onde encontramos as melhores escolhas?”
A solução: “Aos pés de Jesus”, sorri Jaci. Ela lembra
que precisamos ter a sensibilidade de servir, antes de
sermos servidos. É necessário
coragem para viver assim.
A amizade entre Missões
Mundiais e JUBEG fica cada
vez mais forte. Fabrício, que
se despede da presidência,
mas continua trabalhando e
apoiando a equipe, incentiva os jovens dizendo que
“servir na missão vale muito a pena”, e lembra que a
JUBEG é apenas mais um
canal de serviço. “Aceite
essa caminhada, porque ela
vale a pena”. Fabrício agradece, emocionando a todos,
o apoio, o investimento, a
amizade e a confiança de
cada um, principalmente
da JMM que tem acreditado
que tudo isso vale a pena e
que impacta vidas. “Isso dá
fôlego pra caminhar”, diz
Fabrício, cuja maior gratidão
expressa aos acampantes foi
da oportunidade de servir
entre amigos.
*Cristão Luz
*La Misión é um evento
esportivo que ocorre na Argentina, em que centenas de
atletas realizam um grande
esforço para alcançar a meta:
concluir o percurso.
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Departamento de Ação Social da CBB

Convenção Batista Piauiense realiza
workshop de ação social cristã
Maria do Socorro S. de
Oliveira Silva
Educadora da CBPI

N

os dias 03 e 04
de maio do corrente ano, os batistas piauienses
estiveram reunidos na Igreja
Batista Parque Piauí em um
Workshop voltado para o
tema: “Batistas unidos na prática da Ação Social Cristã”,
onde a preletora oficial – Luciene Fraga, representante da
Convenção Batista Brasileira,
enfatizou que essa prática
pode ser desenvolvida tanto
de forma coletiva como individual visando o cumprimento da missão de serem “sal e

luz” no contexto em que estiver inserido. O compromisso
das Igrejas Batistas com a
Ação Social deve está firmado
na própria Missão desenvolvida pelo Senhor Jesus, que
durante o seu ministério terreno, via o ser humano a partir
de uma visão multidimensional, como também, buscava
tratá-lo em suas mais diversas
necessidades humanas.
Trata-se, portanto, de uma
missão integral que é personificada no Cristo Jesus que
declarou: “Eu vim para que
tenham vida, e a tenham em
abundância” (João 10.10).
Como parte das palestras no
segundo dia do Workshop,
os batistas piauienses foram

impactados pelos seguintes
assuntos: Acessibilidade ao
espaço da igreja; A Igreja
e a captação de parcerias:
Prefeituras/SEBRAE e Projeto
X Programa em igrejas pequenas (visão da CBB). Outro
momento marcante foi a exposição sobre o CRV (Centro
de Recuperação de Vidas
– Parnaíba, PI), pelo pastor
Francisco José, mostrando os
resultados positivos que essa
comunidade terapêutica vem
alcançando no tratamento
de dependentes químicos e
álcool, cuja fala culminou
com o testemunho de dois
ex-internos que atualmente
encontram-se totalmente inseridos na sociedade através

de seus trabalhos e em uma
igreja batista.
O grande diferencial desse
evento foi marcado pelo envolvimento dos participantes
nas discussões em grupos e
pelas conclusões que, como

igrejas estamos realizando
muito pouco ou nada para
alcançar a comunidade externa e isso só será possível
quando a igreja desenvolver
algum projeto social visando
a Missão Integral da mesma.

Convenção Batista
Acreana pede ajuda
Refugiados de vários países, principalmente Haiti, estão
chegando todos os dias ao Brasil, através das fronteiras
peruana e boliviana. Aproximadamente 1.500 estão em
um galpão na cidade de Brasiléia, no Acre. As condições
em que estas pessoas estão vivendo são sub-humana.
A Convenção Batista Acreana tem realizado algumas
ações, mas ainda são insuficientes devido à demanda e a
falta de recursos financeiros.
Você pode ajudar de diversas maneiras, inclusive financeiramente:
Dados bancários da Convenção Batista Acreana:
Banco Bradesco
Agência: 427-8 | Conta corrente: 37.306-0
CNPJ: 34.703.041.0001/66
Contato: (68) 3224-5010
e-mail: batistasdoacre@brturbo.com.br
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OBITUÁRIO

Daniel Salles Capetini
(29/4/1944 – 9/4/2013)

Vive o dia perfeito e a manhã de alegria
Prof. Antenor José da Cruz
Igreja Batista Betel de
Niterói, RJ

D

aniel nasceu e
faleceu no mês de
abril. Nasceu no
Estado do Espírito
Santos em Cachoeiro de Itapemirim e faleceu no Estado
do Rio de Janeiro em Niterói
onde residia.
Foi batizado aos nove anos
de idade na Igreja Batista de
Carmelo-ES. Aos dezessete
anos veio para Niterói em
busca de trabalho e de melhor estudo. Morou alguns
anos com os tios e depois
com os avós. Filiou-se por
carta de transferência à Igreja Batista Betel de Niterói
à qual serviu por toda sua
vida com muita dedicação
e zelo. Em 17 de julho de
1969 casou-se com Maria
da Conceição Lima Capetini,
de cuja união teve três filhos

e seis netos. Na igreja, foi
sempre envolvido com suas
atividades e ocupou vários
cargos nas organizações a
que fazia parte e também
na sua diretoria, entre eles,
professor da EBD e vice-presidente da Igreja e da Junta
Diaconal (foi consagrado ao
diaconato em 13 de dezembro de 1996). Sempre envolvido com o louvor, gostava
de cantar e sua voz de tenor
foi dedicada em toda a sua
vida ao louvor do seu Salvador. Assim sendo, participou
de vários conjuntos, principalmente, Conjunto Vozes
de Betel, Quarteto Lírios do
Vale e Coral da Igreja. Na
vida profissional foi funcionário público municipal,
exercendo por muitos anos
cargos de confiança na Prefeitura.
O sábio Salomão preconizou: “Mas, a vereda do justo
é como a luz da aurora que

vai brilhando mais e mais até
ser dia perfeito” (Pv.4.18).
Já o salmista Davi declarou:
“O choro pode durar uma
noite. Mas a alegria vem pela
manhã” (Sl.30.5) e o profeta
Jeremias por sua vez afirmou: “A beneficência do
Senhor jamais acaba, as suas
misericórdias não têm fim;
renovam-se cada manhã.
Grande é a sua fidelidade”
(Lm. 3.22 e 23). As bênçãos
resultantes das promessas em
questão foram vivenciadas
por Daniel em sua caminhada aqui na terra, visto que as
dificuldades por que passou
foram sempre seguidas da
demonstração da graça de
Deus e das misericórdias do
Senhor. A noite de choro deu
lugar à esplendorosa manhã
de alegria.
Deixa viúva a professora
Maria da Conceição Lima
Capetini, três filhos, André,
Patrícia Carla e Daniele e seis

Obrigado Senhor, pela vida
netos aos quais rogamos as
consolações do Santo Espírito preciosa do teu servo Daniel
de Deus, conforme 2 Corín- que tu levaste para viver o dia
perfeito e a noite de alegria.
tios 1. 3 a 5.

Noêmia Barbosa Marques
(14/11/1950 – 30/05/2013)

12 x 5 = Poder de Deus
Pastor Luiz Carlos O de
França
Diretor Executivo Adjunto
da Convenção Batista Norte
Riograndense

N

o último dia 30 de
maio perdemos
alguém muito especial. Especial
para Deus, sua família, batistas brasileiros, potiguares,
amigos e as igrejas que trabalhou. Enfim, ela está fazendo
falta em muitos lugares, mas
aprouve ao Senhor levá-la.
O céu está mais feliz. Por 32

anos foi Executiva da UFMB
do Rio Grande do Norte.
Nascida em 14 de novembro
de 1950 viveu como heroína
desde seu nascimento. Dificuldades na área de saúde
foram apresentadas desde
seus 2 anos e 8 meses de
idade, e antes de completar
5 anos os médicos chegaram
a seguinte conclusão: “Tudo
que podia ser feito havia sido
feito”. Em contrapartida sua
mãe Ruth Barbosa Marques,
disse: “Deus pode mudar
esta história, eu creio nisso”.
A notícia dos médicos não

fora as mesmas de Deus. Em
sua vida a cada múltiplo de
5 anos realizou um culto de
gratidão a Deus.
Chegou aos 62 anos porque Deus estava mostrando
seu poder e desejava usá-la
em sua obra. Assim aconteceu. Noêmia, como a chamava se comportou assim.
Obediência e esperança em
Deus era sua melhor mensagem. Ela foi de tudo um pouco. Além de missionária foi
mãe sem ter gerado filhos. O
legado ficou. 12 x 5 = Poder
de Deus.

Nota de falecimento:

Pastor SÓSTENES APOLOS DA SILVA (1949-2013)
Roberto Hollanda
Colaborador de OJB

“F

aleceu, à noite de segunda-feira, 03 de junho, o pastor
Sóstenes Apolos da Silva,
que desde janeiro de 1987
era presidente da Assembléia de Deus do
Plano Piloto de Brasília”.
Ele esteve recentemente realizando
trabalho evangelístico em Cuba. O

pastor Sóstenes era natural de Feira de
Santana (BA), graduado em Teologia e
engenharia agronômica, com mestrado
em informática.
Depois de homenageado na Academia da
Polícia Militar do Distrito Federal, foi sepultado, ao entardecer da terça-feira, dia 04,
no Campo da Esperança, em Brasília, na
presença de autoridades e grande multidão.
Era considerado guia religioso de políticos federais e locais”.
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ponto de vista

Padaria sem Pão

gasolina, entregou a chave
do possante Fusca ao frentista e pediu “Completa!”.
O frentista indagou: “O
senhor quer gasolina?”.
O amigo, que não tinha
muito humor, retrucou:
“Não, quero banana. Vim
comprar banana!”.
Não fui grosseiro assim.
Até porque eu não queria
gasolina. Mas também não
queria energético, revistas
de palavras cruzadas, chaveiro de time de futebol ou
lâmina de barbear. Queria
pão. Como não havia, fui-me
embora.
Há igrejas como esta padaria. A pessoa não ouve falar
de Jesus, embora a igreja
seja dele. Ela louva o louvor,

reivindica, declara, aperta
o braço do irmão e diz que
ele nasceu para ser vencedor
(ao comando do dirigente),
mas não ouve falar de Jesus,
da cruz, da salvação eterna
ganha no Calvário. Padaria
sem o Pão da Vida.
Padaria sem pão é culto
sem Jesus e sem a cruz. É o
culto em que a Bíblia não é
proclamada em sua inteireza, mas apenas partes isoladas que não mostram seu
ensino, e sim o que as pessoas desejam. Padaria sem
pão é o culto sem proclamação da soberania de Deus,
da sua graça que perdoa
nossos pecados quando nos
arrependemos, mas apenas
apresenta palavras de ani-

mação. Padaria sem pão tem
o rosto de Lair Ribeiro, não
o de Jesus. Os ouvintes não
são pecadores que precisam
ser confrontados com sua
situação real e com a graça
de Deus que os aceita, perdoa e restaura. Numa cópia
do mundo, eles são vítimas
de um mundo mau e de
um Maligno que lhes tira as
coisas e eles devem vir pedir
restituição na igreja. Padaria
sem pão é a igreja que vê
culpados como coitadinhos.
E ao invés de chamá-los ao
arrependimento e a depositarem a vida e a fé em Jesus,
ministra-lhes terapia de segunda categoria: como se
sentir bem em seus pecados,
ao invés de deixá-los.

Padaria sem pão tem muita
coisa. Mas não tem o essencial. Igreja sem o essencial é
assim. Tem o jantarzinho, a
pelada sabatina, o joguinho de
vôlei, o cineminha evangélico,
o carteado entre irmãos, mas
não tem a adoração ao Deus
Santo, com o temor de Isaías
(Is 6.5) e com o sentimento de
indignidade de Pedro (“Retira-te de mim, Senhor, porque
sou um homem pecador” – Lc
5.8). Padaria sem pão tem festa, mas não quebrantamento.
Tem alarido, mas não convicção de pecado.
Deus amado, não nos deixe ser padaria sem pão!
Que queiramos o Pão da
Vida, e não os badulaques
da padaria.

as denominadas Faculdades
Manoel de Jesus The
Pastor e colaborador de OJB de Teologia, principalmente nas grandes capitais. Os
stando durante 4 anos alunos que foram os primeina presidência de um ros matriculados nessas FaConselho, mantene- culdades, nem sempre eram
dor de uma Entidade vistos como promessas. Eram
de Ensino Teológico, inteirei- olhados com reserva, pois
-me de muitos problemas na não “deixaram tudo”, como
área da Educação Teológica. diziam dos estudantes dos
Começamos com um olhar seminários.
Começar uma Faculdade
no passado. Os primeiros
missionários que vieram para de Teologia era fácil. O mais
o Brasil entenderam que era difícil era o local. Tamanho,
preciso preparar líderes da acesso, tudo era levado em
própria terra que vieram evan- conta, e, onde havia um Cogelizar. Estavam absolutamen- légio Batista, o local já era
te certos. Como cultura, e facilitado. Isso aconteceu
visão das denominações pelas em várias capitais. Também
quais eram enviados, davam favorecia o grande número
muito valor para o ensino de missionários americanos.
teológico, como fundamen- Eram formados, tinham títulos
tal para o crescimento tanto de graduação, sustento (nada
numérico, como em termos custando à Faculdade que
de solidez doutrinária. Assim, começava), e quase sempre,
surgiram três grandes Seminá- como missionários, podiam
dedicar mais tempo, pois não
rios Batistas no Brasil.
Os jovens, chamados por tinham igrejas locais para
Deus para o trabalho tanto pastorear. A maioria tinha um
missionário como pastoral, cargo denominacional.
Alguns fatores começaram
não tinham saída. Sendo de
igrejas do Sul, na maioria iam a influenciar o surgimento
para o Rio de Janeiro, sendo desordenado de Faculdades
do Norte ou Nordeste, era Teológicas. Alguns profissioRecife ou Belém. Ocorre po- nais começaram a perceber
rém, que nem sempre os cha- que poderiam aprofundar
mados podiam deixar tudo, seus conhecimentos bíblicos
emprego, família (se casados), se uma Faculdade estivesse
ou se eram arrimo de família por perto. Fixados como esta(meu caso), e matricular-se vam, nas grandes cidades que
numa escola de tempo inte- começaram a surgir, e não
gral. Aí, começaram a surgir podendo abandonar seus em-

pregos, incentivaram as Associações Batistas Regionais,
a abrirem Faculdades. Também era atraente para alguns
pastores e líderes regionais
alcançarem o status de professores de uma Faculdade.
Também, jovens chamados,
aproveitaram a oportunidade
de estudar. Alguns deles hoje,
aproveitando a Faculdade de
sua Associação, tornaram-se
grandes líderes.
As dificuldades começaram a surgir quando a oferta
começou a ser maior que a
procura. Começou a tentativa
de ganhar o candidato (que
se sente chamado ou não,
pois nem todos pretendem o
Ministério Pastoral), pelo preço da mensalidade. Porquê
pagar 500 reais quando posso
pagar 250 reais? Porquê ir tão
longe, se posso estudar mais
perto de casa? Bem coerente! Não podemos discordar!
Ninguém faz milagres, e nem
há almoço de graça, como
dizem alguns! Por exemplo:
Se a Faculdade quiser ser registrada no MEC, as despesas
de manutenção serão o dobro
das não registradas. As registradas sofrem discriminações
das não registradas. Tenho ouvido as coisas mais absurdas
contra as registradas. E pior
ainda, algumas conseguem
parcerias com as registradas,
e conseguem o registro do
diploma através das registra-

das, ignorando que é difícil
enquadrar-se nas exigências
do MEC no cumprimento das
exigências da manutenção
dessas parcerias. Enquanto
esse governo que temos estiver de mãos dadas com os
evangélicos, por que eles não
o molestam, tudo bem. Mas
quando se sentirem molestados, vai doer na carne de todo
mundo.
Agora vamos mostrar como
a coisa foi longe. Algumas
Universidades, vendo o interesse que a Teologia tem
despertado, criaram os seus
Departamentos de Ciência da
Religião. Não sei como podem achar que isso é possível,
mas os homens não explicam,
eles impõem. O humano sempre tem um objetivo em sua
fala, ou seja, um discurso que
intimida, convence, domina,
e aí por diante. O que fazem
as Faculdades de Teologia,
mormente as evangélicas?
Parcerias com essas Instituições de Ensino não religioso.
O regulamento exige comparecimento presencial, mas
o candidato dá um jeito, a
entidade aceita, e tudo fica
resolvido. A ética vai para o
espaço em todos os sentidos.
Ao invés de apoiar a Entidade
de Ensino de sua própria denominação, a Faculdade não
registrada, dá preferência a
uma Entidade de Ensino de
outra denominação, ou mes-

mo, de Faculdade de carreiras
seculares, que estão aproveitando a oportunidade que está
surgindo com o crescimento
numérico dos evangélicos.
Dias atrás, o Jornal Folha de
São Paulo, publicou uma reportagem de um influente
líder evangélico da mídia,
que fecha um grande local,
cobra uma fortuna, e oferece
curso de pastores, concluído
em poucos dias. O repórter
deu um jeito de prescrever as
exigências e conseguiu fazer
o curso.
Vamos à conclusão. Os irmãos poderão estar pensando; o articulista está fazendo
defesa em causa própria. Não,
não estou! Estou interessado
em ajudar. E prometo que,
na continuação deste assunto,
vamos propor uma solução
que irá nos unir, nos fortalecer, e nos oferecer uma grande oportunidade de aproveitar
as novas condições que a
comunicação, a concentração
das grandes megalópolis, e os
novos rumos que o mundo
pós-moderno está tomando,
nos oferecem. Fiquemos em
oração, até que a sugestão a
ser proposta seja exposta a
todos. Por ora, creio que o
melhor é irmos orando, para
que, nem só nossa sugestão
venha à tona, mas outras ainda, pois a denominação batista brasileira, é um celeiro de
grandes mentes e corações.

m dia desses, saídos da igreja, Meacir eu paramos
numa padaria
que fora reformada. Nova
frente, vitrines amplas, ar
condicionado, bom espaço, prateleiras circulares ao
redor das pilastras e outras
horizontais. Muito material:
suco, refresco, panetone,
lanchonete, congelados.
Que legal! Um bom lugar
para comprarmos um pãozinho quente na ida para casa.
Só que, tendo muita coisa, a
padaria não tinha pão. Padaria sem pão.
Um amigo meu, no tempo em que não havia etanol, apenas gasolina e diesel, parou num posto de
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á anos venho
dizendo que vai
chegar o tempo
em que a igreja
haverá de pagar ISS, não
o conhecido Imposto Sobre Serviços cobrado pe-
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uando o jovem
chega ao momento de definir sua carreira
profissional, as coisas não
são simples. Por vezes, até
se complicam, deixando o
estudante em conflito, não
vendo diante dele ou dela
uma profissão futura bem
definida. É comum ver uma
pessoa cursar toda uma faculdade e não exercer a carreira, às vezes nem entrando
nela ou parando no meio do
caminho.
Mas quando se trata de
vocação ministerial, os erros
geram consequências mais
sérias, pois os negócios do
reino eterno estão mais diretamente em jogo. Abraçar
esse ministério com vocação
é uma bênção. Afastar-se
dele com vocação é um desastre. Abraçá-lo sem vocação é um desastre. Afastar-se
sem vocação é uma bênção.
A chamada ministerial não
se define apenas na base
do gostar ou não gostar da
profissão, testes vocacionais,
mercado de trabalho, recur-
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las prefeituras municipais,
mas sim o Imposto Sobre
Sermão. Profecia ou brincadeira? Nem uma coisa
nem outra! Apenas uma
constatação de quem milita
no ramo contábil e observa com muita atenção as
mudanças da legislação ao
longo dos anos.
Descontração à parte, todos sabemos que a imunidade tributária é uma garantia prevista na Constituição
Federal vigente e, por esta
razão, não se pode falar em
tributos sobre as receitas de
qualquer organização religiosa. Ressalte-se, por oportuno,
que a imunidade não exime
a igreja de prestar contas de
suas receitas e despesas ao

fisco através das declarações
de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (DIPJ) e também da
Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais
(DCTF).
Feita esta introdução, tenho duas notícias: uma boa
e uma ruim. A boa notícia
é que o Imposto Sobre Sermão (ISS) ainda não chegou,
mas a ruim é que as igrejas
em geral, bem como as entidades do terceiro setor,
tais como associações civis,
fundações, organização da
sociedade civil de interesse
público (OSCIPs) e organizações sociais (OSs) terão que
adotar a Escrituração Fiscal
Digital (EFD) já a partir de
1º de janeiro de 2014, que,

como próprio nome sugere,
trata-se de sistema de escrituração fiscal que permite
um controle total da Receita
Federal do Brasil sobre as
contas da igreja.
Em princípio, a Instrução
Normativa poderia sugerir
que apenas empresas que
visam lucro e que são tributadas com base no Lucro Real,
Lucro Presumido ou Lucro
Arbitrado, estariam sujeitas
a esta obrigação, mas o final
do artigo ressalta: “... e também para as Pessoas Jurídicas
imunes e isentas”.
Outro ponto importante a
ser observado é o que prevê o rigor da precisão das
informações, com base em
documentos idôneos, pois

“a não apresentação da EFD
no prazo fixado, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará
aplicação, ao infrator, das
multas...”. O prazo fixado é
o último dia útil do mês de
junho de cada ano.
Portanto, é muito importante que as igrejas, bem
como as organizações para
eclesiásticas e todas do terceiro setor, através de seus
gestores administrativos e
financeiros, comecem desde logo a se inteirar sobre
o assunto, principalmente
através do profissional contábil contratado, evitando-se
assim penalizações fiscais e
até mesmo solução de continuidade.

sos para o sustento acadêmico e outros fatores importantes para ajudar o aspirante.
Nesse período de decisão, o
candidato ministerial, jovem
ou adulto, deve prestar atenção a certas evidências.
Uma delas é a evidência do
convencimento do Espírito.
Sendo algo tão subjetivo,
não deixa de ser a primeira
e mais importante das provas de uma vocação divina.
No meu caso particular, eu
possuía apenas dois anos de
conversão, único convertido,
até então, de toda a família,
apenas quinze anos de idade,
membro de uma pequena
igreja, ovelha de um pastor
visitante. Tinha tudo para não
saber nem sequer se existia
alguma coisa como chamada ministerial. Não havia
nada que pudesse usar como
prova técnica de vocação,
mesmo na esfera secular.
No entanto, o Espírito já me
havia convencido que meu
futuro seria fazer uma obra
semelhante àquela do meu
pastor. Lembro-me bem de
que me exercitava constantemente, perguntando a mim
mesmo, “como me sairia se
fosse um Médico, Advogado,
Engenheiro, Professor?” A

resposta que vinha de dentro
era sempre a mesma, “Esse
não é o seu negócio!”
Uma segunda evidência
de vocação ministerial é a
apreciação dos outros. Você
sabe como o Espírito Santo
lhe fala o tempo todo que o
tem separado para sua obra
especial. Assim também, é
muito natural que essa mesma convicção seja levada por
ele àqueles que convivem
com você durante essa fase
importante de sua vida. O
desestímulo pode partir de
um irmão pouco instruído
na Palavra a respeito desse
portentoso assunto. O incentivo indevido ou exagerado,
também. Mas, uma constante
manifestação dos filhos de
Deus nessa direção, aliada à
evidência mais importante, a
sua certeza interior, deve ser
algo notável para você nessa
emocionante ocasião de sua
vida cristã.
E por falar em desestímulo, lembro-me de um jovem
também novo convertido,
quando disse: “Eimaldo, eu
acho que Deus não costuma
chamar pessoas magras como
você, porque todos os pastores que conheço são gordos,
inclusive o nosso”. Tratava-

-se do meu primeiro pastor,
Israel José Pinheiro. O pastor
José Martins Rodrigues, que
me deu posse em Paranaguá,
Estado do Paraná, hoje com
101 anos de vida, me contou
que no Seminário os colegas
costumavam brincar com ele
assim, “De Israel tem tudo.
De Pinheiro não tem nada”!
Isso, por causa de sua pequena estatura física. Entre eles
estava outro gigante, pastor
David Gomes, meu professor
de Evangelismo no Seminário.
Por outro lado, todo encorajamento ou apoio deve ser
muito bem vindo, principalmente da parte do pastor ou
pastores relacionados com
o candidato. No meu caso
pessoal, o pastor Israel, o
pastor João Barreto da Silva
e o pastor Waldemar Zarro,
foram os três gigantes da fé
que muito me ajudaram a
concretizar minha certeza de
vocação.
Uma terceira evidência é a
frequência com que o Senhor
fala ao seu convocado através da sua Palavra. Mesmo
quando você está lendo ou
estudando uma passagem
cujo contexto não trata diretamente de chamada, o
Espírito o conduz nessa dire-

ção. Por exemplo, ao ler os
Patriarcas, Juízes, Profetas e
Jesus Cristo, sobretudo, você
vai sentir uma interação de
privilégio, compromisso e
chamada. A distância dos
séculos parece já não existir.
E quando o contexto é de
chamada, como de Abraão,
Moisés, Davi e muitos outros,
a sua identificação ainda é
mais profundamente sentida.
O pastor Arthur Elder, missionário da Missão Britânica, meu colega no Paraná,
algumas vezes nos lembrou
de um jovem na Inglaterra. Procurou o seu pastor
e disse: “Pastor, estou me
sentindo chamado para ser
pastor. Que devo fazer?” O
pastor lhe respondeu, “Se
você puder, tire o corpo
fora!” Naturalmente a compreensão desse conselho
depende de pôr a ênfase no
lugar certo. “Se você puder”.
E não “Tire o corpo fora”.
É certo que aquele pastor
estava oferecendo o melhor
conselho. Ou seja, “Se você
é realmente chamado, tente
tirar o corpo fora e verá que
é impossível fazer isso e ser
bem sucedido”.
Reaviva o dom que há em
ti (Paulo).

