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Batistas Brasileiros

convocados ao Palácio do Planalto

Atendendo a um convite do Ministro Chefe da
Secretaria Geral da Presidência da República,
Sr. Gilberto Carvalho, estiveram em Brasília
representantes da Convenção Batista Brasileira.
Ocasião em que também foram recebidos pela
Ministra da Casa Civil, Sra. Gleice Helena Holfman.
Aproveitando a oportunidade o Pr. Silvado,
presidente da CBB, fez a entrega de uma Bíblia para a

Ministra. Neste encontro os batistas brasileiros foram
desafiados a ajudar o Governo Federal na tarefa da
realização das Conferências Municipais, Estaduais
e Nacionais dos diversos Conselhos, mobilizando
as pessoas dos bairros onde estão como Igreja a se
envolverem participando e discutindo das ações que
devam ser implantadas para melhorar e avançar o
progresso do país (págs. 12 e 13).

A União Feminina Missionária Batista do Brasil completa 105 anos ensinando
missões na igreja e fazendo missões através das organizações missionárias.
Nesta edição o leitor conhecerá vocacionados que são preparados através do
CIEM e do SEC, instituições de ensino mantidas pela UFMBB (págs. 8 e 9).
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A

União Feminina
Missionária Batista
do Brasil completa
105 anos de uma
história regida pelas bênçãos
de Deus. E O Jornal Batista
não poderia deixar de homenagear todas as mulheres
que fazem parte da UFMBB
e daquelas que passaram
por sua história diretamente,
bem como todas as mulheres batistas espalhadas por
todo o Brasil. 105 anos de
uma Instituição que ensina
missões na igreja e faz missões através de suas organizações.

A UFMBB só existe porque
é composta por mulheres que
buscam a Palavra de Deus
em todo tempo. São jovens
e mulheres que estudam a
Bíblia para poder exercer o
ministério recebido de Deus.
Estas saem de sua casa, deixam pai e mãe para se dedicar ao ensinamento do Pai
Celestial. Algumas enfrentam
a falta de dinheiro, outras a
falta de compromisso da sua
própria igreja, outra a falta de
compreensão da família, mas
tudo para se manter firme na
graça de Deus e fazer a Sua
vontade.

Mulheres que lutam por
suas famílias, que oram por
seus filhos, que cuidam de
seus maridos, tudo numa
época em que a sociedade
tem descaracterizado a família. Mulheres que se dedicam no cuidado da família,
que acredita nesta instituição
criada por Deus, e por ela se
ajoelham em oração durante
a madrugada, e durante o
dia exercem as mais variadas
atividades em prol de levar
a mensagem de Deus para a
família.
Nesse momento em que
se celebra toda a história de

bençãos da UFMBB, O Jornal
Batista quer lembrar para
todas as pessoas que fazem
parte dessa história o quanto
Deus ama esta organização
e quer fazer muito mais por
aqueles que se dedicam ao
Senhor. Continuem firmes na
Palavra, priorizando a educação cristã missionária, bem
como o cuidado na igreja,
nos lares, nas famílias. “Agora, pois, minha filha, não
temas; tudo quanto disseste
te farei, pois toda a cidade
do meu povo sabe que és
mulher virtuosa” (Rute 3.11).
(AP)
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bilhete de sorocaba
Julio Oliveira Sanches

A

Antes da missão, o amor

ordem dos fatores
não altera o produto, diz os matemáticos. No caso
a seguir tem alterado, com
prejuízos incalculáveis para
a Igreja. Ao chegar ao final
de seu ministério terreno,
Jesus dedicou tempo especial a preparar os discípulos
para viver os seus ensinos. A
obra que viera realizar estava
completa. O conteúdo havia
sido transmitido em parte. A
incapacidade dos discípulos
em compreender a essência
do Evangelho levou o Mestre a afirmar: “Ainda tenho
muito que vos dizer, mas
vós não o podeis suportar
agora” (Jo 16.12). Não havia
maturidade suficiente para
entender todos os mistérios
estabelecidos por Deus para
redimir a criatura decaída no
pecado. A imaturidade dos
discípulos servia como empecilho à revelação divina.
Jesus promete-lhes que o
Espírito Santo, que já estava
com eles e neles habitava (Jo
14.17) que os levou a ver
em Jesus o Cristo de Deus
(Jo 6.69); continuaria a obra
iniciada por Jesus. Apesar

de revelar de modo claro o
ministério e ação do Espírito
Santo na continuação da obra
redentora realizada por Jesus,
a Igreja no correr dos tempos
não conseguiu e, ainda não
consegue, entender em sua
inteireza o ministério do Espírito Santo.
Esta não compreensão fica
claro na inversão da ênfase
proposta por Jesus. A primeira ênfase na continuidade
da missão que Jesus entregou à Igreja está clara nas
palavras do Mestre antes da
crucificação e ressurreição.
“Um novo mandamento vos
dou: Que vos ameis uns aos
outros, como eu amei a vós,
que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos
conhecerão que sois meus
discípulos, se vos amardes
uns aos outros“ (Jo 13.3435). Jesus deixa claro que o
amor entre seus seguidores
seria a força propulsora que
levaria sua mensagem aos
confins da terra. O amor seria
visto, vivido, concretizado
de tal modo na vida dos seus
seguidores, que não haveria
como negar que a presença
de Cristo na vida dos salvos é

real. O pecador veria Jesus na
experiência diária do salvo.
Tão forte seria a mensagem
transmitida pelo amor que
o convencimento realizado
pelo Evangelho seria frutífero. Importante que Jesus não
os manda pregar ou realizar
missões, mas sim, AMAR.
A ordem de pregar e realizar missões ocorreu após
a ressurreição (At 1.8). Tão
importante como o novo
mandamento, mas ineficaz
sem a presença do amor nos
relacionamentos dos salvos.
Cedo a Igreja descobriu
que era mais fácil realizar
o IDE de Jesus, mas, difícil
a prática do amor. Conflitos
os mais variados marcaram
a história da Igreja. Ao inverter o projeto de Cristo,
a Igreja passou a enfrentar
dissabores e males que não
ocorreriam se o amor fosse
praticado. A desavença das
viúvas dos hebreus com as
gregas. A desavença entre
Paulo e Barnabé. A exortação aos salvos da Galácia
que estavam se devorando
(Gl 5.15). As desavenças na
Igreja em Corinto, levando
Paulo a exaltar a supremacia

do Amor (I Cor 13) como
fundamento do verdadeiro
cristianismo. As exortações
do apóstolo João ao escrever
sua primeira carta, levam-nos a concluir que os salvos
nunca tiveram dificuldades
com o IDE, mas jamais conseguiram colocar em prática
o novo mandamento deixado
por Jesus.
Apesar de dois milênios
de cristianismo, da expansão
missionária promovida pela
Igreja, o AMOR continua
desafiando os salvos a revelar
Jesus, como Ele é: a expressão máxima do AMOR do Pai
ao mundo perdido. Temos
realizado Missões em todas
as partes.
Construímos suntuosos
templos para a adoração que
dedicamos a Deus. Montamos complexa estrutura
administrativa para cumprir o
IDE de Jesus, mas, falhamos
na hora de revelar amor verdadeiro ao irmão em Cristo.
Os salvos continuam se mordendo, os pastores não se
entendem, as Igrejas sofrem
com divisões carnais, a critica ferina é a sobremesa de
todas as reuniões, e o AMOR

não consegue revelar Jesus
ao mundo.
Ao inverter a ordem estabelecida por Jesus para sua
Igreja, corremos o risco de
pregar sem amor. Realizar
Missões sem amor. Administrar sem amor. Conviver
sem amor. Falar de Jesus
sem amor. Como o resultado
não depende só do salvo ao
realizar o trabalho do Senhor,
mas, sim do Espírito Santo
que continua a convencer o
pecador; acomodamo-nos,
crendo que estamos fazendo
o melhor. Bem diferente seria
o resultado se seguíssemos a
ordem estabelecida por Jesus.
Revelar Jesus ao mundo pela
força do Amor. Os resultados
seriam multiplicados. Mais
vidas seriam salvas. Como
cristãos não teríamos tantas
picuinhas a manchar o Evangelho. Não haveria mágoas
nos corações. O salvo não
precisaria virar o rosto ou
atravessar a rua para não se
defrontar com o irmão em
Cristo. Ainda há tempo para
seguir a ordem estabelecida
por Jesus. Vamos experimentá-la!
www.pastorjuliosanches.org

Pr. Samuel Amaro dos
Santos
IB em Laje do Muriaé

dia mais senhor da mente
dos homens que já não reconhecem mais a verdade, que
não se submetem a ela, mas
ao contrário a laçam no leito
de Procusto, decepando-a de
acordo com seus interesses
ou esticando-a ao máximo
até que concordem com suas
ideias. Criando suas próprias
“verdades” que os deixam
em condições de não serem
repreendidos, contrariados,
cobrados, ou de estarem errados, pois envoltos pelo
casulo do relativismo sempre
estão certos.
Como não protestar diante do pluralismo religioso
que mercadeja a fé, que a
transformou em um produto
exposto na vitrine da religião
com formas e cores variadas
para atenderem a todos os
gostos, onde o que realmente
importa não é o que a verdade bíblica diz, mas o que
o comércio da fé precisa.
Como não protestar diante
do pragmatismo religioso que
na cultura do “daquilo que

dá certo” estão sepultando
o que é certo no túmulo da
busca insaciável de resultados, cobrindo com a terra da
competição que é padejada
pelas fortes e hábeis mãos da
irresponsabilidade.
Como não protestar diante
de uma sociedade desconstrucionista que se esforça
para desqualificar, para pinchar, para distorcer valores
que são fundamentais para
a existência e realização do
indivíduo, da família, da sociedade, como não protestar
diante da inversão de valores
que fantasia, que maquia o
que tem pouca importância o que é superficial, raso,
ruim para que pouco a pouco
sejam aceitos, considerados bons, importantes, fundamentais. Ao passo que o
fundamental e importante é
rotulado como ultrapassado,
conservador, preconceituoso,
radical, como não protestar?
Como não protestar diante
do consumismo que lança
as pessoas nas masmorras

da insatisfação onde são
torturadas por seus desejos
incontroláveis e insaciáveis.
Como não protestar diante
do crescimento alarmante
da corrupção, da imoralidade, da criminalidade, da
impunidade, da violência
que encarcera o homem na
cela do medo, gerando a
desconfiança, a insegurança, uma tensão constante e
enlouquecedora, como não
protestar?
Como não protestar diante
de protestantes que já não
protestam mais, que estão
conformados, moldados pela
sociedade pós-moderna, que
estão seduzidos, encantados,
embriagados com suas tendências, com suas novidades,
com seu comportamento,
com seu jeito moderno de
apresentar o velho e destruidor pecado que ganhou
nova roupagem, uma repaginada. Como não protestar
diante de protestantes que
já não protestam mais. Não
com atitudes de militância ou

de intolerância e alienação
religiosa, mas sim vivendo
a verdade, influenciando,
confrontando, se posicionando com atitudes corajosas
e firmes que evidenciem a
quem estão servindo, a quem
decidiram honrar.
Como não protestar diante
de protestantes que vestem
o manto da ignorância, da
indiferença e da covardia
não oferecendo respostas bíblicas, inteligentes, relevantes que podem ser provadas
quando mostradas no discurso e também na vida, no
comportamento, nas ações e
reações na forma como estão
lidando, tratando de todos
os desafios da pós-modernidade. Como não protestar
diante de protestantes que
se escondem dentro de seus
pequenos reinos quando deveriam viver os valores do
reino de Deus que sempre
serão fundamentais em qualquer tempo inclusive na pós-modernidade. Como não
protestar?

O

s desafios que se
agigantam diante
de nós nesse tempo são assustadores e perigosos para todos
que decidiram viver segundo
a vontade de Deus tendo
suas vidas norteadas por sua
palavra, a Bíblia Sagrada. Por
isso é urgente que todos que
foram livres da ignorância
espiritual, que tiveram suas
mentes transformadas e iluminadas por Deus através
de seu Espírito protestem, e
como não protestar?
Como não protestar diante
do individualismo crescente
e destruidor, que fragmenta
relacionamentos, que encaverna o ser humano, que o
lança no calabouço da solidão, que enganado acha que
pode viver sozinho, na cultura do “eu me basto”. Como
não protestar diante do relativismo que se torna a cada
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
Pastor, professor de Psicologia

Sâmia
Missionária da JMM
“Eu te mato em nome do
Deus altíssimo, clemente e
misericordioso.”

Q

uem assistir pela
internet o filme
“O Jogo da Morte” poderá entender melhor os recentes atentados terroristas de Boston e
Londres. O filme que é de
2006, com título original
de “Five Fingers” retrata em
muito nova face do terrorismo islâmico. Nosso objetivo
aqui não é fazer uma sinopse
do filme, somente chamar a
atenção para o fato de que
o lindo “mocinho” europeu,
com aparência angelical e
intenções caridosas escondia
outra identidade que não a
real. Semelhantemente, vimos o caso de dois rapazes
chechenos, com aparência
inofensiva que explodiram
duas bombas em Boston. O
mais velho de nome Tarmelan Tsarnaev com 26 anos,
perfil de atleta bonitão, ganhou o prêmio Luva de Ouro
e o troféu Rocky Marciano como lutador nos EUA.
Ele estudava engenharia em
Boston, e apesar de apresentar um caráter violento
não chamava atenção como
um terrorista “típico”. Seu
irmão mais novo, Dzhokhar
Tsarnaev, menos ainda! O
rapazinho de 19 anos, naturalizado como cidadão americano era mais preocupado
com cheeseburger e esportes
do que com a religião, de
acordo com a revista The
Economist, que coletou informações suas no Twitter
(site de relacionamentos).
Ele tinha especialização em
biologia marinha e dizia que
queria ser dentista.
Em 22 de maio, ainda deste ano, os suspeitos Michael
Adebowale de 22 anos, e
seu cúmplice Michael Adebolajo, de 28 anos, ambos
britânicos de ascendência
nigeriana e convertidos ao
Islã foram acusados de atacar
e matar um policial britânico nas ruas de Londres. O
primeiro nascido na Nigéria
estudou na Universidade
de Greenwich. Seu pai é
membro do pessoal do Alto
Comissariado da Nigéria. O
segundo, nascido em família
cristã, estudou sociologia
também na Universidade

de Greenwich. Ambos eram
de famílias aparentemente
ilibadas.
O que todos eles têm em
comum? Como se tornaram
terroristas com ligações inclusive com a Al-Qaeda?
Como rapazes que vão para
Universidade e tem um estilo
de vida despojado ocidental
são agora tidos como pessoas
violentas e brutais? Todos esses rapazes não eram desocupados que viviam à margem
da sociedade. Ao contrário,
eram estudantes universitários, pessoas comuns e socialmente ajustadas. Não
queremos dizer que todos os
muçulmanos são potencialmente terroristas. A maioria
deles trouxe contribuições
na área artística, estética,
cultural, etc. Seria, portanto,
leviana e preconceituosa tal
afirmativa! Há várias famílias
muçulmanas que são sérias,
respeitosas, e não acreditam
que terrorismo é algo que
Deus aprove. Por outro lado,
temos que admitir que as promessas do paraíso imediato
para quem morre na “causa
de Allah” é um apelo muito
forte usado por diversas lideranças fundamentalistas.
Em nome da religião matam impiedosamente alegando vingança contra as
guerras ocorridas nos países
islâmicos. Eles não têm ética,
são ideologicamente radicais,
ao mesmo tempo em que obtiveram portas abertas nas sociedades democráticas. Desta
forma, como identificá-los
sem fazer uma verdadeira
“caça as bruxas” rotulando
inocentes como terroristas
disfarçados? Lembremo-nos
que o perfil mais conhecido
há poucos anos atrás era a
figura do sujeito de túnica
branca (thoub), barba cumprida, gorrinho em cima da
cabeça (taqiyah) e nas mãos
o rosário de 108 contas (masbaha). Atualmente usam tênis, jeans, falam bem o inglês
e estudam em boas Universidades no Ocidente. Não possuem grande arsenal bélico, e
suas bombas podem ser feitas
numa simples panela de pressão vendida em qualquer loja
de utensílios domésticos. Isso
foi bem retratado em outro
fabuloso filme intitulado: “O
suspeito da rua Arlington”
(originalmente: “Arlington
Road”). Apesar do filme ser
de 1999, ainda é muito atual
para o contexto acima ex-

posto. As características são
as mesmas da primeira indicação: pessoas inofensivas
e normais na sociedade que
surpreenderam ao mostrarem
seu profundo envolvimento
com o terrorismo.
O problema do terrorismo
silencioso é que ele se espalha pelo mundo treinando
pessoas a penetrarem camufladas nas mais diversas
camadas institucionais. Em
seus discursos tentam mostrar
certa coerência quando, por
exemplo, pedem respeito à
sua religião e aos seus costumes. Mas, nos países regidos
pela Sharia Islâmica (Código
civil, moral e religioso do
Islã), a liberdade é totalmente
reprimida levando à morte mesmo aos estrangeiros
nascidos em democracias
cristãs. Assim, aquilo que reivindicam é exatamente o que
cerceiam nestes países. Veja
o caso da própria Nigéria: casamento entre cristãos e muçulmanos não é permitido,
igrejas não podem ser construídas, direitos humanos são
ignorados, muçulmanos não
podem se converter ao cristianismo sendo imediatamente acusados de blasfêmia e
sumariamente considerados
infiéis dignos de morte. Na
Chechênia é a mesma coisa,
o islamismo é a religião do
Estado. Eles agem matando
pessoas inocentes e indefesas, depois hipocritamente
pedem respeito. Seus países
não hesitam em reprimir a
liberdade e os direitos das
pessoas. Os terroristas dos
ataques em Boston e em Londres são classificados como
“Terrorista Cavalo de Troia”.
Ou seja, eram aparentemente
comuns, como acabamos de
descrever, e não levantavam
tantas suspeitas. Tanto que
foram deixados de lado pelo
FBI e a CIA.
Quais as características
mais comuns entre esses
terroristas? A constatação
inicial é que todos têm fortes motivações religiosas,
ou seja, possuem crenças
islâmicas extremadas. Segundo, apesar de não terem
uma formação em combates
de guerra nos países islâmicos falam em vingança
(em nome de Allah). Terceiro, foram influenciados por
discursos ideológicos de
“guerra contra os inimigos
do islã”, um perfil potencialmente criminoso, porém não

A Educação
do Filho

Q

uando um anjo
disse a Manoá
que ele teria um
filho, o pai de
Sansão fez a seguinte oração: “Então disse Manoá –
Quando, pois, se cumprirem
as tuas palavras, como e há
de criar o menino e que fará
ele?” (Juízes 13.12).
Como educar certo um
filho? Manoá e sua esposa
receberam a promessa de
que trariam uma criança ao
mundo. E que ela seria um
líder importante em Israel.
A reação de Manoá foi profundamente responsável:
ajuda-nos a educar este filho!
Diante da súplica, o anjo do
Senhor deu ao casal orientação detalhada.
Uma das maiores necessidades da família atual é a de
pais que orem, pedindo ao

Senhor sabedoria e fidelidade, na orientação bíblica
dos seus filhos. Alguém dirá
que, apesar da educação
recebida, Sansão não se tornou o líder que poderia ter
sido. Ainda que seja uma
verdade, os erros de Sansão
não podem ser usados como
desculpa para não orar pelos
filhos.
Sansão foi usado pelo Senhor, apesar dele mesmo. O
que ele fez de errado foi culpa dele: o que ele conseguiu
fazer de certo foi pela intervenção misericordiosa do Senhor. Foi assim com Abraão,
foi assim com Jacó, foi assim
com Davi. Ninguém deve ser
responsabilizado pelas escolhas autônomas dos próprios
filhos. Mas deve ser elogiado
pela educação bíblica dada
ao seu filho.

visto necessariamente como
terrorista. Quarto, acreditam
que os muçulmanos estão
sendo perseguidos e mortos
como vítimas inocentes,
como se houvesse uma grande conspiração religiosa no
mundo contra todos os muçulmanos. São fantasiosos
e extremamente enraizados
em suas convicções. Devido à lavagem cerebral que
sofreram, não percebem que
quem mais mata muçulmanos são os próprios muçulmanos. São sociopatas que
alimentam ilusões de que
tem uma missão, e que após
esta seguirão direto para o
Paraíso. Seus argumentos
são fracos revelando somente fanatismo exacerbado.
O problema é que esse tipo
de terrorismo cresce em escala global, sem uma localização geográfica onde se possa
definir seu local de combate.
Eles também não têm um
objetivo específico, como a
constituição de um Estado,
ou algum programa político,
por exemplo. Não há como
negociar, uma vez que fazem
terrorismo pelo terrorismo e
não por alguma proposta específica. Essa nova modalidade de terrorismo posiciona-se

contra os EUA, o mundo
ocidental, e todos os ditos
“inimigos do Islã”, ou seja,
todos os que discordam de
quaisquer de suas crenças
fundamentalistas e práticas
antidemocráticas. Usando
um alto poder de destruição,
ou não, satisfazem-se com o
grande estrago psicológico
que causam na sociedade
através das mortes de civis
inocentes. Querem chamar
a atenção da mídia para o
espetáculo de horror que
promovem. Estão prontos
a irem até o limite de suas
próprias vidas pela causa que
professam, uma vez que em
suas mentes insanas obterão os benefícios fascinantes
descritos no Alcorão para os
mártires.
Infelizmente estes jovens
que teriam grande potencial
por sua boa formação, se
deixaram seduzir por discursos jihadistas (jihad: guerra
santa) através da internet
e por pregações de líderes
religiosos inconsequentes e
fanáticos. Agora são alvos da
indignação popular por seus
atos hediondos, enquanto
outros, como eles, continuam vivendo normalmente
entre nós.
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Caminhos da Mulher de Deus

tece que ele era filho de
Batseba e mentoreado pelo
profeta Natã desde a infância e ambos tinham acesso ao espaço e coração do
rei. Depois de saber o que
estava acontecendo, Davi
resolve cumprir sua promessa de que Salomão seria o
seu sucessor. Outra festa se
inicia, agora não por causa
das iguarias, mas em razão
da unção, da consagração
do novo rei diante de Deus
e do povo.
Do lugar onde Adonias estava, ele e seus convidados
puderam ouvir o barulho da

festa legítima de Salomão
e por isso o deixaram sozinho, não lhe restando opção
se não a de pedir clemência
a Salomão.
Às vezes não somos
convidados para comemorações, as que gostaríamos de ir e também para
aquelas pelas quais não
temos qualquer interesse.
O difícil é quando somos
excluídos de lugares para
os quais nos consideramos legítimos, como era
o caso de Salomão. Foi
p r e c i s o qu e u m h om e m
e uma mulher, em par-

ceria, mudassem o curso
dos acontecimentos para
que a justiça fosse feita e
o reino não fosse tomado
pela força.
Há momentos em que
é preciso agir com estratégias e lucidez para que
a legitimidade prevaleça.
Alguns levantam bandeiras
querendo coroar tradições,
ideias não condizentes
com a hermenêutica correta das Escrituras, com a
fé que professamos e com
a justiça e o amor cristãos.
Fazem barulho, envolvem
pessoas até bem intencio-

nadas, mas as razões são
equivocadas. A exclusão
reforça o motivo.
É preciso analisar as comemorações e seus objetivos. Reconhecer quando
a unção e a consagração
acontecem como resultado
do cumprimento da vontade de Deus. É preciso que
estejamos nos lugares legítimos cujas pessoas querem
agradar a Deus. É preciso
que lutem juntos, homens
e mulheres, para que os escolhidos e as escolhidas de
Deus sejam legitimamente
reconhecidos.

já ouvi, foi de uma criança
Rogério Augusto de Paula
Pastor da PIB em Colatina, ES cujo pai pastoreava uma
igreja há quinze anos: “PasPresidente da ABAVALE
tor é alguém que não faz
uem é este pere- nada, manda em um montão
grino que deixa de gente, acorda tarde e ainsua terra, o berço da ganha dinheiro para isto”.
A visão distorcida do que
em que nasceu,
mãe, pai, irmãos e amigos é ser um pastor é mais copara viver em terras estranhas mum do que se imagina. O
e com um povo que não é desgaste do termo pastor nos
últimos anos tem aumentado
o seu?
Quem é este que chora de forma degradante. O princom os que choram e se ale- cipal motivo deste desgaste é
gra com os que estão alegres? o nivelamento por baixo. No
Quem é este que parece consciente coletivo, só perser desprovido de emoções? manecem os maus exemplos,
Visita enfermos pela manhã, no entanto, as atividades de
realiza sepultamento à tarde um pastor vão além da cae celebra bodas de ouro à pacidade de observação da
sociedade.
noite.
Conta-se a história de que
Para muitos o pastor é um
místico pretensioso, capaz de certa vez estava um beduíno,
enganar, defraudar, iludir e um ateu e um cristão convermanipular multidões com o sando, quando chegou um
propósito de obter vantagens, homem e perguntou para
eles: o que é um pastor?
quase sempre financeiras.
O beduíno respondeu:
Outros definem pastor
- Pastor é um ser especiacomo alguém que se diz vocacionado para cuidar do lista em cuidar de animais,
rebanho de Deus, mas que principalmente de cabras e
na verdade é uma pessoa ovelhas.
O ateu respondeu:
frustrada por não conseguir
- Pastor é um profissional
colocação no mercado de
trabalho, indo assim cuidar da fé, é uma invenção da
igreja, é alguém um pouco
de uma igreja.
A definição mais inusitada mais lúcido dentre os demais
do que é ser um pastor que religiosos do seu grupo.

O cristão respondeu:
- Ah, Pastor é alguém especial, vocacionado por Deus
para cuidar e proteger as
ovelhas.
Ao ouvir respostas tão diferentes, o homem fez uma
segunda pergunta: qual a
função de um pastor?
O beduíno respondeu:
- O pastor deve cuidar dos
animais sob sua responsabilidade, não deixar acumular
sujeiras em seus pelos, tirar
os carrapichos e carrapatos
para que não perca qualidade
e nem o preço do animal.
O ateu respondeu:
- Pastor é alguém que suga
a produção das ovelhas, que
manipula o rebanho e os
fazem reproduzir a qualquer
custo.
O cristão respondeu:
- O pastor é quem conduz
o rebanho às águas pura e
refrescante; o pastor alimenta
o rebanho com o que tem de
melhor; o pastor protege o
rebanho, se preciso for com
a própria vida.
Após estas respostas o homem olhou para o cristão e
disse: eu quero conhecer o
pastor que você acabara de
descrever.
Apesar da propaganda contrária, o pastor ainda desem-

penha um papel preponderante no seio da comunidade,
apesar dos maus exemplos o
pastor ainda desfruta de credibilidade e respeito, porque
a sua função não é uma mera
profissão que pode ser exercida de maneira fria e indiferente. O pastor lida com vidas,
e vidas precisam de amor,
carinho, atenção e cuidados especiais que só alguém
como o pastor pode atender.

Pastor é um anjo sem asas
que o Senhor Deus permite viver entre os homens;
pastor é a mão visível de
Deus atuando na igreja para
edificar o corpo de Cristo;
pastor é aquele que vai aonde ninguém pode ir; pastor
é aquele que prega onde
ninguém mais quer pregar.
Pastor é um ser que se não
existisse, Deus certamente
iria criá-lo.

Zenilda Reggiani Cintra
Pastora e jornalista,
Taguatinga, DF

S

alomão não foi convidado para a festa.
O rei Davi já era idoso e havia chegado a
hora de se pensar na sucessão do reinado e então Adonias, um dos seus filhos,
achou que deveria ser ele.
Convidou representantes
políticos, religiosos e militares e fez o que hoje chamaríamos de um churrasco.
Salomão não foi convidado para a festa, mas acon-

Q
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Carlos Henrique Facão
Pastor da Igreja Batista da
Liberdade, RJ

S

egundo a psicóloga
cristã Marisa Lobo,
existe um movimento
nas redes sociais que
cresce cada vez mais, com o
nome “Gender Neutral Parenting” (Criação do Gênero
Neutro), com a intenção de
não fazer mais distinção entre menino ou menina (sexo
biológico), dizendo que a
criança seria de “gênero
neutro”. As crianças não
seriam mais caracterizadas
pelo sexo biológico, podendo o menino usar roupa
e utensílios de menina e
ela também usar roupas e
utensílios de menino (OJB
de 05 de maio - cita o site
www.guiame.com.br / Marisa Lobo). Em uma outra
informação não confirmada,
dizem que está tramitando

no congresso uma lei que
retira da certidão de nascimento e cédula de identidade a identificação de pai
e mãe, passando a constar
apenas os nomes no lugar
dos responsáveis.
Creio que há um esforço
mundial para descaracterizar a criação de Deus não
permitindo a identidade de
homem e mulher desde a
sua criação. Imagine um
menino criado sem identidade sexual e que tem como
pais dois homens ou duas
mulheres! Pois é isso que o
mundo quer.
A homossexualidade não
é um problema do mundo
atual. A Bíblia registra a preocupação de Deus com o
assunto quando deu a sua
lei ao povo de Israel ainda
em formação. Em Levíticos
18 Deus diz que relações
sexuais com parentes próximos e animais são ilícitos,
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elevando a moral do povo
a um padrão divino. Mas
quando fala de um homem
deitar com outro homem diz
que é abominação ao Senhor
(verso 22). O propósito é
não se contaminarem como
fizeram as nações da terra,
mas Israel deveria obedecer
os decretos divinos (versos
24-26). Deus enfatiza para
Israel não praticar os “costumes repugnantes” do povo
da terra (verso 30).
Quando Israel se instalou
em Canaã oscilou entre obedecer e desobedecer a Deus.
Os períodos que se afastavam do Deus vivo incluíam
outros deuses que tinham
como parte do seu culto a
prostituição. Novos altares
eram construídos no templo
onde se praticava todo tipo
de sacrifício. Asa foi um
rei que fez grande reforma
tirando os altares de deuses
estranhos e expulsando da

terra os “rapazes escandalosos” ou “prostitutos cultuais”
(NVI).
O Apóstolo Paulo também
orienta a igreja mostrando
que tais práticas caracterizava pessoas distantes de
Deus. Disse que elas que
não “glorificavam a Deus e
nem lhe rendiam graças, com
os corações obscurecidos
trocavam a verdade de Deus
pela mentira. Por causa disso
Deus os entregou a paixões
vergonhosas onde mulheres
trocavam sua relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma
forma, os homens também
abandonavam as relações
naturais com as mulheres e
se inflamavam de paixão uns
pelos outros” (Rom. 1.21-27).
Disse também à igreja de
corinto que os homossexuais,
juntamente com outros pecados, não herdarão o reino
dos céus (I Cor. 6.9,10).

Não sei qual a época pior.
Naquele tempo a homossexualidade era praticada no
culto. Hoje, estão procurando mudar a natureza criada
por Deus por um decreto de
lei. O homem nasce geneticamente homem e a mulher
nasce geneticamente mulher. Não é opção. O homem que decide ser mulher,
pode ter traços de mulher,
mas sempre será homem.
Para a mulher é a mesma
coisa. Este movimento que
tem crescido no mundo todo
e se fortalecido também no
Brasil não combina com
o Deus da Bíblia. Embora
estejam surgindo algumas
“igrejas” que apoiam estas
ideias não poderão mudar o
fato de que Deus criou homem e mulher. Um decreto
humano não poderá mudar a
lei de Deus. Então glorifique
a Deus e viva o evangelho
de Jesus Cristo.

A função pastoral
Pr. Araúna dos Santos
Colaborador de Vitória,ES

A

Palavra de Deus
esclarece, sem rodeios, o escopo, o
objetivo, do ministério pastoral. O texto clássico é extraído da doutrinária
carta do apóstolo Paulo à
igreja de Éfeso (4.1-16), ainda
que suas cartas pastorais a
Timóteo e a Tito nos deixem
compreender aspectos específicos da função do pastor
no ambiente eclesiástico e
social, situando-os no cotidiano de cada ‘ovelha’.
No contexto de Efésios, a
função pastoral está relacionada ao propósito de Deus
em promover o crescimento
pessoal do ser humano, uma
vez resgatado da vida em
pecados, conduzindo-o à
maturidade, ao pleno desenvolvimento de suas poten-

cialidades. Fazendo uso do
modo de dizer de Carl Jüng
e de Carl Rogers, o pastor
deve trabalhar para que os
membros da igreja se tornem,
de fato e de verdade, indivíduos e pessoas em novidade
de vida. ‘Individualizar-se’ e
‘Tornar-se Pessoa’ devem ser
os objetivos de cada ser humano, a partir do seu encontro com Cristo – o homem
perfeito. É nessa direção que
o pastor deve ministrar. É o
escopo do trabalho pastoral.
Da criancice para a maturidade é a trajetória de crescimento a ser percorrida por
todo ser humano, auxiliado
pelo Espírito de Deus e seus
servos, os pastores.
O próprio apóstolo Paulo,
discorrendo sobre seu ministério, afirmou assim: “Agora
me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no
meu corpo o que resta das

aflições de Cristo em favor
de seu corpo, que é a igreja.
Dela me tornei ministro de
acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar plenamente
a Palavra de Deus, o mistério
que esteve oculto durante
épocas e gerações, mas que
agora foi manifestado a seus
santos. A Ele quis Deus dar
a conhecer entre os gentios
a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês,
a esperança da glória. Nós o
proclamamos, advertindo e
ensinando a cada um com
toda a sabedoria, para que
apresentemos todo homem
perfeito em Cristo. Para isso
eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua
poderosamente em mim”
(Col. 1.24-28).
Através do companheirismo, do aconselhamento
não diretivo, da pregação

do Evangelho de Cristo e do
ensino profundo e participativo das Escrituras Sagradas
– a Bíblia, o pastor exerce
seu ministério espiritual em
sua comunidade. Ouvir e
falar e testemunhar de Cristo, através de sua própria
vida, são os desafios que se
apresentam diante do pastor,
bispo ou presbítero. A partir
do cuidado consigo mesmo,
o pastor cuida do ‘rebanho’
para apresentá-lo perfeito
diante do Supremo Pastor –
a quem o ‘rebanho’, de fato
e de direito, pertence (At.
20.28-30).
A tarefa pastoral não é
administrativa; é espiritual.
Não se relaciona à igreja-instituição, mas à igreja-comunidade, reunião de
pessoas salvas por Cristo,
regeneradas pelo Espírito.
A atenção do pastor é para
o homem integral – espírito,

alma e corpo (nessa ordem),
segundo I Tessalonicenses
5.23. Seu objetivo maior
é fazer cada homem integrante do Reino de Deus e
participante de seus valores
e propósitos. Por isso, a
recomendação para não
envolver-se com “negócios
desta vida” e não se conformar aos “padrões deste
mundo”. O pastor, em sua
vida e ministério, olha para
Jesus – O Bom Pastor – e
tem nele seu exemplo e inspiração do que fazer e de
como fazer.
No corpo de Cristo – a Igreja – há uma atuação definida
para aqueles que são chamados, separados, para o Ministério da Palavra: dedicar-se
ao preparo daqueles que,
igualmente, se dedicarão à
obra do ministério, à edificação dos membros da igreja. É
um agir para o outro.
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Vitórias no campo cearense
Redação de Missões
Nacionais
“Grandes coisas tem feito
o Senhor por nós e por isso
estamos alegres”, declararam
os missionários Pr. Rogério e
Ana Nogueira diante das bênçãos que têm presenciado em
Mauriti (CE). Deus tem dado
crescimento para a obra que
eles realizam na cidade cearense e, recentemente, mais
nove vidas foram batizadas.
Entre elas estava um casal
que por muitos anos esteve
envolvido com umbanda,
mas que agora além de batizados conduzem os demais
membros da família para a
igreja.
Durante o culto de celebração dos batismos, outras cinco pessoas receberam a Cristo
como salvador, deixando a
todos impactados por verem
o poder de Deus resgatando

Batismo de nove vidas comprova avanço no sertão do Cariri

vidas. “Esses resultados devem ser comemorados com
todos os batistas que, junto
conosco, têm avançado nesse
sertão tão carente do amor de
Deus”, disseram os missionários, destacando a importância da intercessão.

O dia de celebrações foi
marcado também pela presença do Pr. Elias Silva e de
sua esposa, Célia Silva, da
Igreja Batista Monte Moriá –
de Duque de Caxias (RJ). Esta
igreja tem sido parceira de
vários projetos missionários

de Missões Nacionais, de
norte a sul do país e é a igreja-mãe do projeto em Mauriti.
“Assumimos o sertão do Cariri
como nosso foco principal
de atuação missionária, em
especial a cidade de Mauriti”,
contou Pr. Elias. Ele visitou

o campo missionário várias
vezes, tendo participado também de uma Trans realizada
em Mauriti. “Tive a honra de
voltar a Mauriti. Realizamos
dois casamentos, batismos de
nove irmãos e celebramos a
ceia do Senhor com os membros de Mauriti e Umburanas
(a nova frente de trabalho do
Cariri). A Igreja Batista Monte
Moriá se sente honrada em ter
os amados missionários como
instrumentos de Deus no sertão do Cariri. Todo tempo é
tempo de avançar na evangelização!”, concluiu.
Vidas estão sendo resgatadas pelo poder de Cristo.
Os missionários destacaram
a importância das parcerias
para o avanço do Reino no
campo. Incentive sua igreja a
participar da obra missionária,
vivendo para a glória de Deus
em terras sedentas do amor e
da graça do Senhor Jesus.

É inaugurado CFC Cristolândia
em Alcântara

Redação de Missões
Nacionais

P

or meio da Cristolândia, Deus tem alcançado e restaurado
vidas que um dia estiveram sem esperança. Após
passarem pela Missão Batista
Cristolândia, os dependentes
químicos que aceitam tratamento são encaminhados
para os centros de formação
cristã onde recebem ajuda
em várias áreas, principalmente espiritual. O poder de
Cristo é o que tem ajudado
pessoas no processo de libertação das drogas, entre
outros males.
Recentemente, foi inaugurado o Centro de Formação
Cristã em Alcântara – bairro
do município de São Gonçalo (RJ). “Nasce um projeto
que primeiramente nasceu
no coração de Deus e chegou
às mãos dos homens, com o
objetivo de ajudar as pessoas
que antes viviam nas drogas,

mas hoje se submetem ao
tratamento de dependência
química”, definiram Raphael
e Joice Scotelaro, coordenadores do CFC Alcântara.
A programação de celebração pelo surgimento de mais
um centro de formação cristã
foi marcada pela presença
de várias igrejas parceiras do
projeto, como Primeira Igreja
Batista em Alcântara (igreja-mãe do CFC), Primeira Igreja
Batista Porto Novo, Terceira
Igreja Batista em Areia Branca, Primeira Igreja Batista de
Porto da Pedra, Igreja Batista
Central de Bonsucesso, entre
outras. As igrejas colocaram
barracas que venderam produtos e arrecadaram fundos
para o CFC Alcântara.
O resultado desta grande
festa foi a soma de mais de
7 mil reais arrecadados para
o centro de formação cristã.
Além das igrejas e pastores
presentes, missionários de
Missões Nacionais, vereadores, deputados e também

Igrejas batistas compareceram e arrecadaram recursos para o centro

o prefeito de São Gonçalo,
Nilton Mullin. Todos participaram da inauguração solene, na qual o Pr. Exequias
Santos, gerente regional de
missões para o estado do Rio
de Janeiro, e o Pr. Vanderlei
Marins, da PIB em Alcântara,
deixaram uma breve palavra.
A participação do Coral
Cristolândia (formado por
ex-dependentes químicos)
emocionou a todos, como
prova de que vidas têm sido
transformadas pelo Senhor.
“As canções arrancaram lágrimas dos olhos dos que estavam diante de tantos milagres
de Deus. Homens resgatados
das ruas da cracolândia do
Rio de Janeiro, mas que hoje
sem medo algum erguem
suas cabeças e declaram em
estrondeante voz: ‘Eu sou
livre!’”, relatou Raphael Scotelaro.
Outro momento de alegria
foi durante o batismo de quatro alunos do CFC Alcântara.
Segundo os coordenadores

do CFC, esses alunos já estão
experimentando uma nova
realidade com Cristo. Essas
vidas que se comprometeram com Deus evidenciam
a importância do projeto
Cristolândia, com seus centros de formação cristã. Ao
ver pessoas transformadas,
as igrejas presentes viram
que todo o investimento que
estão fazendo vale a pena.
“Deus já tem manifestado
sua graça e amor aos quase
40 homens que estão sendo
atendidos nesta nova casa.
Parabenizo a JMN pela visão
e a PIB de Alcântara pela
generosidade na concessão
do sítio”, disse o Pr. Fabio
Guimarães, presidente da
Associação Batista Gonçalense.
Para os gerentes regionais
de missões para o Rio de
Janeiro, Pr. Exequias e Maria
Helena Santos, a inauguração
do CFC Alcântara representa
o resultado do esforço das
igrejas batistas do Brasil, que
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7

têm orado e contribuído, e
ido, respondendo a ordem
de Jesus – de ir a todas as
pessoas. “Precisamos fazer
mais e Deus espera por nossas atitudes, no desejo de
ver as cracolândias sendo
transformadas em Cristolândias. Precisamos aproveitar o
tempo que nos resta na terra
e não permitir que as portas
do inferno prevaleçam contra
a igreja de Jesus”, desafiaram
Pr. Exequias e Maria Helena.
Você pode apoiar este
trabalho de combate a dependência química. Escreva
para radicalbrasil@missoesnacionais.org.br para ser
voluntário na Cristolândia,
ou entre em contato com
pambrasil@missoesnacionais.org.br para sustentar o
projeto financeiramente ou
tornar-se intercessor. Entre
em contato também por meio
da Central de Atendimento:
Capitais e regiões metropolitanas – 4007-1075. Outras
regiões - 0800-707-1818
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BATISTAS EM PENEDO:

Compromisso com a evangelização além fronteiras
Sandra Natividade
Colaboradora de OJB

O

campo alagoano
figura no cenário
batista nacional
com a instalação
ainda no século XIX da Primeira Igreja Batista de Maceió, 17 de maio de 1885.
Mesmo enfrentando intolerância religiosa, o evangelho de Cristo seguiu uma
trajetória incólume através
de seguidores fieis, líderes
leigos e os missionários da
outra América. No início
do século XX houve a organização da Igreja Batista de
Rio Largo, 7 de setembro de
1900. Cotejando a obra A
Causa Batista em Alagoas,
do extraordinário missionário
John Mein, obtivemos dados
históricos da PIB de Penedo,
instalada desde 15 de dezembro de 1901, pelo não menos
extraordinário missionário
Salomão Luis Ginsburg. Um
incansável pela organização
de significativa parcela de
igrejas batistas instaladas
no início daquele século.
Conta-nos a historiografia
que Ginsburg viajava de Pernambuco a Maceió gastando
dois dias de trem. A partir
de 1897 visitou o campo
alagoano de vez em quando
acompanhado por W. E. Entzninger e Z. C. Taylor.
Certa ocasião Ginsburg
chegou há passar dez dias
em solo alagoano ministrando a palavra de Deus
na capital e em Rio Largo,
eram viagens extenuantes.
Havia visível expectativa
da administração batista em
Pernambuco e da igreja de
Maceió na esperança de que
o Senhor enviasse alguém

Primeira Igreja Batista de Penedo

para assumir o campo alagoano. Finalmente em 1900
chegou o missionário Jefté
E. Hamilton e sua esposa,
sendo designado para dirigir
o trabalho que mais uma vez
ficou separado da administração do Recife. O trabalho
batista floresceu Hamilton,
foi convidado e assumiu o
pastorado da Igreja de Maceió, foi um tempo próspero,
marcado pela organização
de novas igrejas.
A Igreja Batista de Penedo fruto da infatigável administração do missionário
Ginsburg, no momento da
organização na residência da
irmã Maria da Glória Hora,
contou com a presença dos
revs. J. E. Hamilton e Antonio
Marques da Silva. Este último

natural de Valença (BA) que a
convite de Ginsburg assumiu
o pastorado da novel igreja,
arrolando oito membros fundadores. O rev. Marques da
Silva mudou-se com sua família para Penedo, seu atual
campo de trabalho, enquanto pastor da PIB de Penedo
visitou outros povoados no
vale do Rio São Francisco,
mas a falta dos recursos necessários o impossibilitou de
desenvolver os afazeres fora
da cidade. Em 1905 Marques
da Silva deixou aquela igreja
para assumir o pastorado da
Igreja Batista do Cordeiro
(Recife/PE). Em janeiro de
1906 assumiu o pastor Francisco Sandes que não teve
êxito na liderança da instituição em razão das polêmicas

à época acerca das questões
maçônicas. O fato levou Sandes a deixar em outubro de
1906 o pastorado, com o
cargo em vacância a igreja
ficou praticamente desestruturada por quatro meses.
Em fevereiro de 1907 o missionário Ginsburg voltou a
Penedo, reorganizou a igreja
que ficou sob a liderança de
fiéis. Em 1 de março de 1910
chegou a Alagoas o pastor
João Borges para tomar conta
da igreja de Penedo. A tríade
dos pioneiros se elasteceu
com pastores que verdadeiramente deram muito de si na
construção sólida da denominação batista na histórica
cidade de Penedo.
Em meio às dificuldades
enfrentadas e prestes a com-

pletar 112 anos de organização, a PIB de Penedo é uma
igreja evangelizadora, um
referencial do evangelho de
Cristo naquela cidade, ao
longo destes anos fundou
pontos de pregação e organizou várias igrejas, inclusive
fora dos seus arraiais e limites geográficos, em Sergipe,
por exemplo, organizou a
Primeira Igreja Batista de Aracaju (1913) e Igreja Batista de
Villa Nova, atual Neópolis
(1924).
Pelo trabalho centenário
desenvolvido a PIB de Penedo recebeu no dia 26 de
maio passado uma delegação da PIB de Aracaju, muitos irmãos acompanhando o
coral oficial daquela igreja, o
Vozes de Sião, para um dia
de evangelismo na cidade
de Penedo. A noite houve
a apresentação da cantata
evangelística sob a regência
do maestro Rivaldo Dantas e
instrumental a cargo de pianista Daniel Freire. Ao pastor
Jabes Nogueira Filho coube
à transmissão da mensagem
do evangelho. A visita dos
sergipanos a igreja mãe se
repetirá ainda neste exercício, vez que integra as comemorações do centenário da
PIB de Aracaju, a ocorrer em
19 de setembro de 2013. O
pastor Antônio Carlos Araújo, da PIB de Penedo, com
gratidão enalteceu a visita
dos sergipanos, registrando
sensibilizado a presença
também de irmãos da Igreja
Batista de Piaçabuçu (AL),
outra igreja filha de Penedo. Por todo o cuidado no
trajeto centenário da PIB de
Penedo e da PIB de Aracaju,
a Deus Senhor absoluto da
história, toda glória.

Geração de valor
Pr. Helcio Correa
Presidente interino da
JUBARO
“... mas vocês são geração
eleita... para anunciar os
atos poderosos de Deus...”
(I Pe 2.9).

A

tônica do tema da
Convenção Batista Brasileira nesse
ano tem sido: “Valorizando a nova geração”.
Temos ouvido várias pregações, palestras, devocionais,
texto a respeito de tal valor.
E essa Palavra tem alcançado os nossos corações
aqui no Norte do País, em
especial nós de Rondônia
que temos sido estimulados

pelo impacto desse valor e
convidados a sair da nossa
zona de conforto e experimentar aquilo que estamos
chamando aqui de: “descontentamento santo”. E temos
visto jovens, pelo anseio de
mostrar o seu valor nessa geração, se levantarem de seus
lugares de conforto e através
de uma mudança de mente
orientado pela Palavra de
Deus, buscarem O Novo Antigo, que modifica o caráter,
transforma a história e nos
leva a ser exatamente aquilo
que fomos criados para ser
e resplandecer a Glória de
Deus nessa terra.
E para isso, a Juventude
Batista do Estado de Rondônia ganha um novo recome-

ço, uma nova estrutura, e
uma visão inovada de trabalho, pois há tempos estava
adormecida e paralisada, e
agora retorna para mais uma
vez deixar a sua marca no
Estado de Rondônia e em
nossa Nação.
Nos dias 18 a 20 de outubro, estaremos congregando
juntos no Conjubaro (Congresso da Juventude Batista
de Rondônia), que será na
Primeira Igreja Batista em Ji-Paraná e pretendemos reunir
mais de 1.500 jovens com o
objetivo da Unidade, Motivação ao Trabalho nos projetos
da Convenção Batista Rondoniense e Nacional, e escolha
de um Presidente e “Equipe
Cooperadora” que vai nos

Equipe Jubaro

orientar nos projetos em prol
da juventude no Estado.
Para isso, contamos com as
orações e o apoio da Juven-

tude Batista Brasileira, para
juntos abraçarmos esta causa
e atuarmos com eficácia na
expansão do Reino de Deus.
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Tour of Hope é apontado como
melhor projeto voluntário no Haiti

Sabrina Souza
Redação de Missões
Mundiais

A

sexta caravana do
Tour of Hope, realizada em janeiro
deste ano no Haiti,
foi considerada a melhor
operação de Cooperação
Civil Militar realizada em

todo o período da Missão do
Brabat 2 naquele que é o país
mais pobre das Américas. O
Brabat 2 é o nome dado ao
batalhão do exército que serve na missão de paz no Haiti.
O reconhecimento veio
do Tenente Coronel Vizacio,
chefe da Seção de Operações
do Brabat 2/17, durante reunião de apresentação para o

Escalão de Comando do atual
contingente militar do Brabat
2/18 que permanecerá no país
pelos próximos seis meses.
O missionário de Missões
Mundiais no país, Pr. André
Bahia, representou os batistas
brasileiros na reunião. Ele foi
apresentado ao Escalão de Comando do atual contingente
militar do Brabat 2/18, que
permanecerá no Haiti pelos
próximos seis meses.
“Entreguei o relatório do
Tour of Hope a cada um dos
participantes, que fizeram
diversos elogios pela excelência, detalhamento e qualidade de apresentação e informação”, relata o missionário.
O Pr. André Bahia fez ainda
uma apresentação geral da
missão da JMM, intenções e
pilares de ação no país. Ele
contou para os militares um
pouco da nossa filosofia de
desenvolvimento integral e

encerrou sua participação
mostrando seu interesse em
sentar-se à mesa para planejar
ações em conjunto referentes ao projeto Por Um Novo
Haiti, lançado pela JMM por
ocasião do terremoto que devastou o país no ano de 2010.
Os líderes militares ainda
puderam esclarecer suas dúvidas a respeito do Tour of
Hope, o desenvolvimento da
operação e também sobre
o Projeto Radical Haiti, que
será implantado ainda este
ano e irá atuar na área de responsabilidade do ContBras
(Contingente Brasileiro) com
possíveis ações e parcerias.
Para o missionário, foi uma
reunião simplesmente fantástica!
“Não fomos nós que a organizamos, mas foi o Senhor
quem a providenciou. Ele
usou um militar não evangélico para nos conceder a opor-

tunidade de participar deste
momento, que certamente
abrirá portas para avançarmos com a mensagem do
Evangelho de Cristo no Haiti”, completou o missionário.
O Tour of Hope foi lançado
por Missões Mundiais em
2008, quando uma caravana de ex-jogadores cristãos
brasileiros realizou jogos
amistosos em países asiáticos
e africanos. Desde então,
a equipe de voluntários do
Tour of Hope já colaborou
com a reconstrução de países afetados por catástrofes,
como o Haiti, atingido por
um terremoto em 2010, e o
Japão, após o tsunami, em
2011.
Até o final deste ano, várias outras caravanas levarão
esperança aos mais diversos
povos. Mais informações,
escreva para: tourofhope@
jmm.org.br.

Programa Radical chegará pela
primeira vez a Burkina Fasso
Helcio Junior, Jaysa Herculino,
Marcia Pinheiro
Redação de Missões Mundiais Juliana Viana, Maiara Schwertner, Marrala Corrêa, Mibbsan
m 10 anos de história, Santos, Mirelli Montes, Thássia
o programa Radical já Gomes e Vagner Silva seguienviou mais de 450 jo- rão para Burkina Fasso. Esta
vens a campos transcul- será a primeira turma Radical
turais na África e na América a anunciar Cristo naquele país
Latina. Os chamados “missio- africano.
Em Burkina, os Radicais senários mochileiros” atuam em
equipes, impactando vidas rão divididos em dois subgruque ainda não reconhecem Je- pos e levarão a aldeias locais o
sus como Salvador. No último amor de Cristo, anunciando a
dia 9 de junho, foi a vez da salvação, através de serviços de
nona turma do Radical África apoio nas áreas de saúde, eduiniciar sua história. Dez jovens cação, esportes, entre outras.
A fé e a confiança no Senhor
estão no Senegal, onde ficarão
por um período de três meses da missão levaram estes jode imersão cultural e aprendi- vens a dedicarem este tempo
zado do idioma francês. Logo de suas vidas em favor de
depois, Gustavo Barcellos, povos não alcançados. É o

E

Senhor quem confirma, envia
e sustenta esta obra por meio
daqueles que O servem com
alegria e comprometimento.
O Radical é resultado do investimento de vidas e também
de orações e recursos financeiros de crentes brasileiros que
apoiam o sustento deste programa. Para fazer parte desta
missão como intercessor ou
sustentador, ligue para a central de atendimento da JMM:
(21) 2122-1901 ou 0800 709
1900 (demais localidades).
Agora se o seu desejo é entrar em campo com outros
Radicais, escolha a sua turma
(box ao lado) e inscreva-se
através do e-mail: radical@
jmm.org.br.

Atualmente, o Radical tem seis
categorias. São elas:
Radical África
Este é o projeto pioneiro do Programa Radical. Os participantes atuam em aldeias de países muçulmanos no
norte e noroeste do continente, apoiando trabalhos de
missionários efetivos.
Radical Latino-Americano
Realizado em parceria com a União Batista Latino-Americana (UBLA), este projeto oferece a oportunidade
para jovens viverem 11 meses em campos missionários
na América Latina.
Radical Luso-Africano
Os jovens participantes desta categoria do Programa
Radical atuam na revitalização de igrejas e discipulado
em países de língua portuguesa na África.
Radical Ásia
Uma das mais recentes categorias, o projeto tem como
objetivo o preparo e envio de jovens para sinalizar o Reino
de Deus entre etnias não alcançadas no continente.
Radical Haiti
Outra novidade do programa, este projeto prepara e envia jovens brasileiros para o desenvolvimento de projetos
sociais, humanitários e educacionais no país mais pobre
das Américas.
Radical Sênior
Mobiliza pessoas com mais de 50 anos de idade e que
amam anunciar o Evangelho de Cristo. Durante cerca de
quatro meses, senhoras e senhores são treinados e realizam atividades missionárias em campos da América Latina.

Nona turma do Radical África está no Senegal para período de imersão cultural

Tome uma atitude radical e ultrapasse
fronteiras com a mensagem de Cristo.
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Batistas B
convocados ao Pal

Representantes dos Batistas presentes no Planalto

Redação de O Jornal Batista

A

notícias do brasil batista

tendendo a um
convite do Ministro
Chefe da Secretaria
Geral da Presidência da República, Sr. Gilberto Carvalho, estiveram em
Brasília no último dia 07
de junho o Pr. Luiz Roberto
Soares Silvado, presidente
da Convenção Batista Brasileira; Pr. Sócrates Oliveira
de Souza, diretor executivo; Pr. Estevam Fernandes,
presidente da Ordem dos
Pastores Batistas do Brasil; Pr. Ilquias Paim, Vice
Presidente da Ordem dos
Pastores; Pr. Fernando Brandão, diretor executivo da
JMN; Pr. João Marcos, diretor executivo da JMM; Prof.
Lúcia Margarida P. de Brito,
diretora executiva da União
Feminina Missionária do
Brasil; Luciene Fraga, coordenadora do Departamento
de Ação Social da CBB; Pr.
Diego Bravim, presidente da
Juventude Batista Brasileira.
Ocasião em que também foram recebidos pela Ministra
da Casa Civil, Sra. Gleice
Helena Holfman.

A audiência com o Ministro Gilberto Carvalho,
que teve a duração de duas
horas e vinte minutos, foi
aberta com o Ministro
agradecendo a presença
dos representantes da Convenção Batista Brasileira,
expondo as razões desta
convocação e destacado
seu reconhecimento à seriedade com que os Batistas atuam em todos os segmentos da sociedade brasileira, citando inclusive a
postura de alguns batistas
que atuam como servidores no Palácio do Planalto.
O Pr. Silvado fez a entrega
de um exemplar da Bíblia
produzida pela Imprensa
Bíblica Brasileira, fazendo
a leitura do texto bíblico,
uma meditação e oração
pela vida do Ministro e sua
responsabilidade como homem público, mas também
como homem que precisa
estar na dependência e
orientação de Deus para o
desempenho de suas tarefas e por sua família.
Em seguida o Pr. Sócrates fez uma apresentação
geral da denominação ba-

Pr. Silvado e Pr. Hilquias Paim orando com a Ministra Gleice

Pr. Estevam Fernandes, Pr. Sócrates, Pr. Luiz Roberto Silvaldo, Ministro Gilberto
Carvalho, Prof. Alexandre Brasil

tista e das atividades dos
batistas desenvolvida através
da Convenção, destacando
os valores e princípios nos
quais nos fundamentamos
e que nossas atividades são
frutos do cumprimento da
Palavra de Deus.
Respondendo a indagação do ministro sobre
nossa atuação na área de
responsabilidade social o
Pr. Sócrates destacou que
a ação social dos batistas
brasileiros expressa e busca
cumprir os propósitos do
reino de Deus na sociedade, com o objetivo de
propiciar condições para a
plena realização da pessoa
humana em relação a si
mesma, ao próximo, à natureza e a Deus. O entendimento de que as Escrituras
apoiam a posição de que
o dever do crente de amar
inclui as dimensões sociais
bem como as espirituais; A
convicção de que as Escrituras ensinam a responsabilidade social de proteger
vidas inocentes e carentes,
mas também exorta a que
o bem seja feito a todos,
que de sa fia os pr ópr ios

dispositivo que subverta
crentes e igrejas batistas a
a constituição da famíassumirem e viverem sua
lia conforme preceitua a
responsabilidade social, a
referida Constituição e a
fim de serem modelos para
Bíblia;
a sociedade e uma alterna• as demais instâncias da
tiva para o mundo.
República, cidadãos e
O Pr. Estevam Fernandes
líderes de instituições
e Pr. Hilquias Paim falando
sociais, que se unam em
em nome da Ordem dos
defender a manutenção
Pastores Batistas do Brasil
saudável da família que,
entregaram ao Ministro o
ao longo da história, tem
manifesto sobre a família,
sido o esteio de nossa
onde reafirmam a defesa dos
sociedade;
valores bíblicos que seguimos e o comprometimento • aos Pastores Batistas que
continuem ensinando
total com estes valores em
claramente os preceitos
defesa da vida e da família.
bíblicos sobre a família,
Com a seguinte definição:
garantindo, assim, o esclarecimento do povo
MANIFESTAMOS nossa
de Deus que vive nesta
posição contrária à redefiniNação, bem como suas
ção da família incentivada
Igrejas e comunidades de
no PNDH que se distancia
modo a demonstrar a sofrontalmente dos preceitos
ciedade os benefícios que
bíblicos e do que é estabelea família, biblicamente
cido na própria Constituição
constituída, vem trazenFederal. Assim, CONCLAdo ao longo da história.
MAMOS
• os representantes do
As atividades de Missões
povo no Congresso Nacional que se posicionem Nacionais foram destacadas
a favor da manutenção pelo Pr. Fernando Brandão,
dos ideais expressos em que fez uma ampla exposinossa Constituição Fede- ção da importância da transral, rejeitando qualquer formação da sociedade bra-

Ministra Gleice da Casa Civel recebendo a Biblia da Imprensa Biblica Brasileira
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Brasileiros
lácio do Planalto
Pr. Luiz Roberto Silvado e Pr. Sócrates em reunião com o Ministro e
Prof. Alexandre Brasil

sileira a partir da aceitação
de Jesus Cristo. Informou
sobre o projeto “Cristolândia” e o impacto que tem
causado principalmente na
vida de milhares de pessoas
já retiradas das ruas de cidades brasileiras. Os diversos
projetos no campo de evangelização com o resgaste
do ser humano de forma
integral, destacou as ações
junto as várias comunidades
ribeirinhas e indígenas, bem
como as atividades dos lares
batistas administrados por
Missões Nacionais, convenções estaduais, associações
e igrejas.
A União Feminina Missionária Batista do Brasil,
representada pela sua diretora executiva Prof. Lúcia
Margarida Pereira de Brito,
destacou a atuação que as
mulheres batistas brasileiras tem desenvolvido em
todas as faixas etárias, com
objetivo que todas sejam
alcançadas e possam ter uma
vida eficaz.
A forte atuação dos batistas
nos diversos países através
de Missões Mundiais foram
apresentadas pelo Pr. João

Marcos, diretor executivo
que destacou as intensas
ações evangelizadora e sociais realizadas através dos
missionários efetivos e os
missionários voluntários,
através do projeto “Radicais
sem Fronteiras”, e as ações
do projeto PEPE, que tem
alcançado a milhares de
famílias.
A Juventude Batista Brasileira que se fez representar
através de seu presidente Pr.
Diego Bravim, destacou o
investimento que os batistas
tem feito para que toda juventude brasileira possa andar nos caminhos do Senhor,
buscando o crescimento em
todas as dimensões da vida.
Como explicou o Ministro
Gilberto Carvalho, a Secretaria Geral da Presidência da
República tem como principal atribuição intermediar as
relações do governo federal
com as entidades da sociedade civil, sendo o órgão
que assessora diretamente
o governo federal e a presidenta da República no relacionamento e articulação
com os movimentos sociais
e que assegura a consulta e

Reunidos com a Ministra Gleice em seu gabinete
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Reunidos em audiência com o Ministro Gilberto Carvalho

a participação popular na
discussão e definição da
agenda prioritária do País.
Assim a segunda parte do encontro foi com os diretores
e secretários da Secretaria
Nacional de Articulação Social e do Departamento de
Participação Social com o Sr.
Pedro de Carvalho Pontual,
diretor do Departamento de
Participação Social; Sra. Suelen Gonçalves dos Anjos, da
DPSP; Sr. Geraldo Magela
Trindade, secretário adjunto
da Secretaria Nacional de
Relações Político-Sociais;
Sr. Olavo Perondi, Diretor
do Departamento de Política Social; e Sra. Lais Lopes,
coordenadora do projeto do
marco regulatório das organizações sociais. Com objetivo de conhecer a liderança
batista, bem como nossas
ações no campo da ação
social e do desenvolvimento
social. Em todas estas atividades fomos ciceroneados
pelo Prof. Alexandre Brasil,
que atua na Secretaria Geral.
Fomos desafiados a ajudar
o Governo Federal na tarefa
da realização das Conferências Municipais, Estaduais

e Nacionais dos diversos
Conselhos, mobilizando as
pessoas dos bairros onde
estamos como Igreja a se envolverem participando e discutindo as ações que devam
ser implantadas para melhorar e avançar o progresso
de nosso país, tais como:
Conferência Nacional de
Educação, Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo
Meio Ambiente, Conferência
Nacional de Meio Ambiente,
Conferência Nacional de
Assistência Social. A Secretaria Nacional de Relações
Político-sociais também solicitou a nossa ajuda quanto
à divulgação sobre os oito
objetivos do milênio (ODM),
a fim de incentivarmos às
igrejas na participação do
monitoramento das políticas públicas para o cumprimento das metas do milênio
bem como a divulgação do
Prêmio “ODM Brasil” que
visa incentivar as mais importantes e criativas ações da
sociedade civil e de governos municipais que ajudam
o Brasil a atingir os ODM.
O DAS – Departamento de
Ação Social da Convenção

Pr. Silvado orando pela Ministra da Casa Civil

Batista Brasileira coordenará e encaminhará através
do Jornal Batista e de nosso sistema de informação
eletrônica todas as datas e
objetivos das diversas conferências deste ano e de 2014;
uma série de artigos sobre os
oito objetivos do milênio e
informações sobre o Prêmio
ODM Brasil.
Em reunião, tanto com a
Ministra Gleice Helena Holfman, como com os diretores
e secretários da Secretaria
Nacional de Articulação Social e do Departamento de
Participação Social, o Pr.
Presidente da CBB, Luiz Roberto Silvado, denunciou a
discriminação para com as
Entidades Religiosas, inclusive a Junta de Missões Nacionais, com relação a obtenção
do CEBAS – Certificação de
Entidades Beneficentes de
Assistência Social (Lei nº
12.101, de 27 de novembro
de 2009). Pr. Luiz Silvado
ainda cobrou que sejam tomadas medidas dentro dos
órgãos estaduais e municipais para um atendimento
justo e digno as Entidades
Religiosas.
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A

quele que tem uma
vocação específica para cumprir a
Missão deixada por
Jesus Cristo nos evangelhos,
profetizada no Antigo Testamento, e a cumpre em sua
vida, é um missionário ou
uma missionária na acepção
da Palavra. Uma pessoa enviada para cumprir a Grande Comissão deixada por
Jesus em Mateus 28.18-20:
“E, aproximando-se Jesus,
falou-lhes: Toda autoridade
me foi concedida no céu e
na terra. Portanto, ide, fazei
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinando-lhes a
obedecer a todas as coisas
que vos ordenei; e eu estou
convosco todos os dias, até
o final dos tempos”. Ele está
comprometido com o evangelho e sua proclamação ao
mundo a partir do seu contexto. Tem uma visão micro
e macro. Visualiza perto e
longe. A sua visão é larga,
profunda e longa. Está disposto a pagar o preço para
que a missão seja levada a

F

ico pensando sobre
o que se passa na
mente de um membro da igreja quando
está participando na ceia e
o pastor menciona a frase
“façamos isso em memória
de mim”.
Minha preocupação, em
primeiro lugar surge porque
nossa cultura presente não é
tão forte na percepção histórica. Sempre ouvimos que
temos memória curta. Em
outras palavras, é comum
vivermos o hoje, o agora,
não estando acostumados ao
reviver a história, rememorar
e redramatizar os grandes
momentos que se tornam em
monumentos da história.
Em segundo lugar, minha
preocupação se acende também no campo da compreensão bíblica e teológica. E esta
é ainda mais complexa, mas
também a mais importante,
sem menosprezar o que falei
até aqui. Neste sentido, tenho
notado o empobrecimento

ponto de vista

efeito. O Espírito Santo é
quem vocaciona e separa.
Foi assim com Barnabé e
Saulo (At 13.1,2). Saulo, e
depois, Paulo, possuía uma
visão diferenciada. De Jerusalém a Roma o genuíno
evangelho foi anunciado
com intrepidez e ousadia.
Nada podia barrar a impetuosidade do homem de
Deus. O missionário tem o
Senhor sobre si e a Igreja na
sua retaguarda, olhando para
Jesus, o Autor e Consumador
da fé. Ele está no front. O
seu compromisso maior é
agradar o seu Senhor.
A vida do missionário está
submissa Àquele que ordenou a missão (At 20.24). O
obreiro qualificado pelo Senhor pode ver os campos
que estão brancos para a
ceifa. Percebe nitidamente as
pessoas perdidas, mortas em
seus delitos e pecados, desejando ardentemente vê-las
salvas, transformadas pelo
Senhor. Possui paixão pelas
almas perdidas. O missionário é movido pelo amor de
Deus que está em Cristo Jesus
no poder do Espírito Santo.

O seu manual é a Palavra de
Deus. A oração é basilar em
sua experiência com Deus e
no seu trabalho. Ele tem deleite em Deus. O seu maior
prazer é agradar Àquele que
o arregimentou para a guerra. A sua ocupação é com o
trabalho de Deus. O Senhor
é a Sua PRIORIDADE. Tem a
mesma convicção do missionário médico na China Hudson Taylor: “A Obra de Deus,
feita à maneira de Deus tem
o sustento de Deus”. Para
ele, Deus é o provedor e o
protetor. O trabalho do missionário tem a disciplina do
soldado, a perseverança do
atleta e a força para trabalhar
do agricultor. O missionário
é proativo e criativo. Não se
sente capaz para a tarefa, mas
confia nAquele que o capacita (II Co 3.5).
O missionário zela pela
família bem estruturada. Tem
prazer em ser o exemplo dos
fiéis na palavra, no trato e no
zelo pelo que realiza. Procura se aprimorar para fazer o
melhor na obra do Senhor.
Busca sempre o aperfeiçoamento. Trabalha bem os re-

lacionamentos. Aprende com
Jesus a ser manso e humilde
de coração (Mt 11.29). Procura ser um facilitador. Revela Cristo em suas atitudes
e atos. Nas suas mensagens
e estudos bíblicos, demonstra o seu compromisso com
Cristo. Prega-o com firmeza
e não teme o homem. Tem
um compromisso inadiável e
inalienável com a mensagem
da cruz, com o evangelho
da graça. Ama as doutrinas
bíblicas. A sua vida está embasada nelas. Não se acomoda, pois é um trabalhador
responsável. Não vive no
ativismo, mas na atividade
em equilíbrio. Procura dosar
entre a família e o trabalho
cristão. Ensina seus filhos –
quando os têm – a amarem
o Senhor de todo o coração,
alma e entendimento e ao
próximo como a si mesmos
(Mt 22.37-40).
O obreiro do Senhor está
comprometido com a saúde
pessoal e coletiva, o meio
ambiente, a economia doméstica (um orçamento equilibrado), com uma sociedade
mais justa, com ação social,

com a educação de qualidade, procurando honrar
todos os seus compromissos
sendo o exemplo de ética a
partir dos valores do Reino
de Deus. Também, comprometido com o preparo
pessoal por meio da Bíblia
e de livros que edificam.
Ama a Palavra de Deus, os
livros, o saber que contribui
para melhorar a sua vida e
a das pessoas. A sua visão
é integral – visualiza e age
na totalidade do ser. Não
compactua com política partidária, mas com programas
que corroboram para a melhoria da qualidade de vida
da população. Ele tem brilho
nos olhos. Uma pessoa inteira, que vive e proclama
a alegria que há no Senhor.
Tem interesse pelos pobres,
miseráveis, por pessoas com
problemas mentais, pessoas
feridas, violentadas, pois
crê que a Igreja não é uma
creche e nem um museu
para santos, mas um hospital
para pecadores. A sua vida
leva a cura de Cristo para
o coração. Vive, acima de
tudo, para a Glória de Deus!

que o evento da cruz tem
sofrido com nossa percepção
reduzida de seu significado. E
isso num primeiro momento
pode ocorrer por causa de
tratarmos geralmente a cruz
como um fenômeno isolado sem a sua completude
no evento da ressurreição.
Fazendo isso é como que
levarmos Jesus à sepultura
comum de qualquer líder
religioso que morreu e ponto
final. A cruz se completa na
ressurreição e a ressurreição
demonstrou a vitória de Cristo em sua obra redentora. Em
outras palavras, a teologia
da cruz (teologia crucis) se
completa na vitória de Cristo
(Christus victor).
Muito mais do que mostrar
a morte de um mártir que
deu a sua vida por uma causa ideológica ou religiosa,
Jesus Cristo morreu na cruz
vicariamente, isto é, morreu
em nosso lugar para pagar
o preço de nosso estado e
condição pecaminosa. Então,

lembrar a morte de Jesus até
que ele venha é mais do que
um exercício de memória
e de imaginação. É mais do
que um exercício neuronal e
encefálico. E eu me arriscaria
em dizer que é mais ainda
do que um exercício de lembrança ou rememorização
histórica de um importante
evento. É levar em consideração que nós estaríamos
vivendo sem esperança não
só escatológica, mas, vivendo uma vida sem sentido,
sem razão e significado desde hoje. Lembrar da cruz é
levar em consideração que
estamos potencialmente livres de nossa condenação
e estado pecaminoso, mas é
também lembrar que a cruz
foi o caminho para a ressurreição de Jesus, que venceu a
morte e nos dá vida, não apenas eterna lá no futuro, mas
vida com significado hoje,
vida com abundância (João
10.10), ainda que tenhamos
de passar por sofrimentos,

por doenças, por acidentes.
Uma vida com razão que
supera as limitações naturais
do cotidiano.
O Cristo vitorioso não morreu como um líder religioso
para ganhar nome de mártir de uma causa doutrinária, ideológica ou religiosa,
morreu para pagar o preço
de nossa condenação, mas
prosseguiu e ressuscitou.
Sua morte agora nos dá vida
abundante, sua vida passa
a ser exemplo para nossas
decisões e escolhas, daí a necessidade do exame antes de
tomarmos a ceia. Devemos
tomar a ceia em memória,
mas também em estado de
introspecção, de reflexão,
num balanço de como o significado da cruz (por que não
também da ressurreição?) se
tornou concreto dando significado para nossa vida.
Só conseguiremos enriquecer o significado da cruz
quando conseguirmos visualizar a salvação mais do que

apólice de seguro contra o
incêndio do inferno; quando
a morte de Cristo foi considerada como redentora e vicária nos resgatando de nosso
estado de perdição; quando
conseguirmos visualizar Jesus
Cristo saindo do madeiro,
sendo sepultado e vitorioso na ressurreição; quando
adicionarmos à esperança
escatológica futura, a concretização em nossa vida do
exemplo de Jesus vivendo os
princípios e ideais de Deus
na vida cotidiana a cada momento em nossa história.
Um evento se completa
no outro. A cruz sem a ressurreição torna o evangelho
sem sentido (I Coríntios 15).
A ressurreição só foi possível
porque houve a cruz. A cruz
e a ressurreição – os dois
maiores eventos da história
humana. Então, no momento
da ceia, quando o pastor falar
“façamos isso em memória
de mim”, pare e considere
estes importantes detalhes.

o jornal batista – domingo, 23/06/13

ponto de vista

mundo oriental, com seu
Manoel de Jesus The
Pastor e colaborador de OJB absolutismo, enfrenta.
Agora vamos expor como
onforme promete- funcionam as nossas Entimos, voltaríamos dades de Ensino Teológico.
ao assunto em pau- Temos quatro patrocinadota. Primeiramente res, ou responsáveis pela
vimos as dificuldades, e a administração das Entidades.
origem de tais dificuldades. Uma é a Convenção Batista
Agora veremos como po- Brasileira. Depois as Conderemos fazer as correções venções Estaduais. Depois
visando dirimir as dificul- as Associações Regionais, e,
dades. Em primeiro lugar, por último, temos igrejas que
levantaremos uma dificul- se aventuraram a patrocinar
dade que surgirá de pronto, o Ensino Teológico em nível
tão logo passemos a expor de ensino pós colegial, para
nosso plano estratégico. não falarmos Ensino SupeOs batistas são os pais do rior, que por si só, será um
individualismo, portanto, assunto de muita controvérsomos, em parte, culpados sia. A mais poderosa patrocido mundo estar como está. nadora ou mantenedora é a
Todavia, se não tivéssemos CBB. Não entro no mérito em
levantado a bandeira do como a CBB tem se saído em
individualismo, o mundo termos de Educação Teológipoderia estar bem pior. Já ca. As Convenções Estaduais
imaginaram onde iria parar normalmente coordenam as
o mundo se o absolutismo Entidades que estão sobre o
dos monarcas persistisse, ou seu guarda-chuva, e como
a imposição do catolicismo surgem críticas! Obviamente,
romano com seu dogma (à isso acontece porque elas
Igreja compete a interpreta- estão concorrendo umas com
ção das Escrituras)? Só para as outras. A Convenção Estailustrar podemos usar nossa dual nada tem a ver com as
imaginação para o que o Entidades das Associações,
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portanto, estão impossibilitadas de interferir. Uma coisa
é esquecida quando se entra
no mérito da Educação Teológica. Todas as Entidades de
Ensino Teológico levam o
nome batista, e no primeiro
problema sério, vai sobrar
para todo mundo.
Visando encaminhar nossa
sugestão fazemos a pergunta. Não está provado que
é preciso estabelecer um
vínculo verdadeiramente
forte que nos una, e não simplesmente o nome batista?
Qual seria esse vínculo? Nos
países onde visitamos, vimos
um elo admirável. Em Forth Worth, por exemplo, na
cantina dos estudantes (um
lindo prédio), há a foto de
uma benfeitora. Em outras
Entidades, como hospitais,
escolas, universidades, há
painéis com o nome dos benfeitores. Há nomes inseridos
no painel a mais de 200 anos.
Os descendentes também cooperam, pois querem seguir
o exemplo do pai, do avô e
até do bisavô. Essas entidades
contam com um corpo de
administradores capacita-

dos para investirem, e só o
rendimento pode ser usado.
Esse fundo não pode cobrir
gastos com prejuízos ou má
administração. É usado para
bolsas de estudo, pesquisa, e,
sempre e sempre, incentivo à
Educação Teológica ou Regular. Imagino no Brasil igrejas
contribuírem, particulares,
empresas, e a Entidade tendo acesso a esses recursos,
depois de atingirem um programa de eficiência. Só para
os irmãos terem uma ideia
do “faz de conta”, que nós
batistas praticamos, a exemplo dos políticos brasileiros,
a Convenção Batista de São
Paulo colabora com 9 mil
reais por ano, e a Teológica
concede anualmente 200 mil
reais em bolsa de estudos. E
isso é repeteco em todas as
Convenções e Associações.
Honestamente, acho que
deveríamos ter vergonha de
mencionarmos isso em nossos relatórios financeiros. Rimando, sou contra, esse “faz
de conta”, e pior, provocam
longos debates em defesa dos
00,1% em nossas reuniões de
Conselhos.
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O mais empolgante na
ideia, não é só os benefícios,
mas a dimensão motivadora
que o programa produz. Já
imaginaram, ao final da vida,
um benfeitor saber que ele
vai para a eternidade e continua a ser uma bênção aqui
na terra? O pai de Gilberto
Freire foi o fundador e diretor
de um Colégio Batista num
dos rincões do Brasil. Quando o Colégio ganhou nome
e força, líderes exigiram sua
demissão. Era, aquela altura,
um simpatizante do Evangelho, mas não batizado. Duvido que, diante de Deus, a
medida tomada, tomou-lhe a
honra e o mérito aos olhos de
Deus. No dia que mudarmos
nossa ótica, visando ter Entidades Teológicas com força
para até transmitir formação
de conduta, além de Teológica, a história batista tomará
um rumo mais dinâmico.
Era o que, há muito tempo, deseja expor, sem olhos
críticos, mas de muito amor
para com nossas Entidades de
Ensino Teológico. Termino
como Bach terminava: Só a
Deus toda Glória.

