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Diante das manifestações sociais do 
povo brasileiro por todo o país, O Jornal 
Batista traz nesta edição reflexões a cer-
ca dos motivos envolvidos, da maneira 
como são realizadas e das lições para 
a vida espiritual. Veja também a atitu-
de da Juventude Batista Brasileira que  
#foiprarua, veja sua ação e seus pensa-
mentos diante do que acontece na socie-
dade em que vive (págs. 02, 05, 06, 12).

Teologia das manifestações populares

Os Batistas Paraibanos realizaram a 88ª Assembleia Anual da 
Convenção Batista da Paraíba, sob o tema: “Jesus, curtir, comentar e 
compartilhar”, no templo da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa 
(na foto menor). Além das deliberações e celebrações foi momento de 
lembrar da criação da Convenção Batista da Paraíba. Que foi organizada 
na Assembleia realizada nos dias 4 e 5 de janeiro de 1924, no templo 
da Primeira Igreja Batista da Paraíba do Norte (na foto maior), onde 
se reuniram os mensageiros sob a orientação do missionário Arnald 
Edmund Hayes e do Pastor Augusto Felipe Santiago (págs. 08 e 09).

88a Assembleia da Convenção 
Batista Paraibana
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E D I T O R I A L

Começa na cabe-
ça de uma pessoa, 
compartilha com 
um grupo de ami-

gos, convoca sua cidade 
pelas redes sociais, outras 
cidades ficam sabendo e 
compram a ideia, outros 
estados ficam cientes e com-
pram a briga por sentirem 
as mesmas dores. Os jornais 
impresso, de telejornalismo, 
e rádio e internet noticiam, 
e a nação inteira adere o 
ato. A reivindicação inicial 
é solucionada, mas o povo 
tem uma lista enorme de ou-
tros motivos para protestar: 
saúde, educação, moradia, 
salário, respeito, políticas 
públicas. Como um rastro de 
pólvora, tudo o que estava 
engasgado se explode com 
pés, mãos, cabeça, vozes na 

rua. São cartazes, camisas 
brancas, gritos de protesto. 
A juventude que nasceu no 
final ou depois da ditadura e 
nunca viveu um movimento 
como este sai às ruas, e jun-
tos levam todas as outras 
gerações que tem experiên-
cia em usar a voz e a força 
do povo.

A juventude batista que 
só comemorava os feitos 
que originaram sua veia 
protestante agora vivem o 
protestantismo. É uma gera-
ção aprendendo na prática 
o que já sabia na teoria, 
que é direito do cidadão 
protestar, e é dever do cris-
tão lutar. É a juventude que 
vivia longe do mundo da 
política entendendo o dever 
de estar dentro do cenário 
político. “Aprendam a fazer 

o bem! Busquem a justiça, 
acabem com a opressão. Lu-
tem pelos direitos do órfão, 
defendam a causa da viúva” 
(Isaías 1.17). Diante dos 
acontecimentos também é 
necessário aprender a lutar 
com sabedoria, com pala-
vras coerentes, com justiça 
divina, respeitando a opi-
nião do outro, assim como 
seu direito. Quem quer paz, 
primeiro tem que dar paz; 
quem quer justiça, primeiro 
tem que oferecer justiça. E 
isso não se refere apenas do 
governo para com a popu-
lação, mas como do cristão 
para com as pessoas que o 
cercam. Partindo da ideia 
de que agressão não é só 
física, mas moral também.

A internet, em especial 
as redes sociais, estão sen-

do o palco das manifes-
tações. Depois da rua é 
claro! É onde frases soltas 
são jogadas,  f rases  que 
humilham o evangelho, e o 
que é pior, frases feitas por 
evangélicos. As agressões 
estão indo além do físico, 
estão invadindo a moral. 
A Bíblia é deixada de lado 
para aqueles que querem 
falar sem pensar. O povo 
cristão precisa protestar, 
mas também precisa orar 
como em Salmos 120.2: 
“Senhor, livra-me dos lá-
bios mentirosos e da língua 
traiçoeira!” Protesto sem 
sabedoria é agressão física 
ou moral.

Que Deus abençoe os ba-
tistas brasileiros com cora-
gem de lutar por justiça e 
sabedoria para lutar. (AP)
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MÚSICA
Rolando de nassau

Neste 2013 acontece o centenário de nascimento do Pastor Sóstenes Pereira 
de Barros, em particular no mês de agosto. 

Seja este motivo de gratidão e louvor do povo batista brasileiro pelo 
acontecimento que envolve o grande lider batista.

Santarém do Pará foi a cidade de grande atividade de Sóstenes, onde dirigiu 
o trabalho batista, construiu um belo templo, orgulho batista local, fundou o 
Colégio Batista, além de alargar a ação intensa batista pelo Baixo Amazonas.

Durante este mês de agosto ocorrerão manifestações de louvor no Brasil por 
este motivo. No dia 22 de agosto, haverá Reunião Solene na Câmara Municipal 
da Cidade, pela manhã; pela tarde haverá significativa comemoração no 
Colégio Batista local e à noite havará Culto Especial na Primeira Igreja Batista de 
Santarém. Organiza estas festividades o Diretor de Musica da Igreja de Santarém, 
Prof. Franklin.

Que este acontecimento seja motivo de gratidão a Deus por parte de todo o 
povo batista brasileiro, neste ano de 2013, que se caracteriza por comemorar a 
vitória do centenário de Sóstenes Pereira de Barros este grande Pastor Batista.

Centenário do
Pastor Sóstenes Pereira de Barros

1913   –   2013

(Dedicado ao leitor Ronaldo 
César dos Santos, de 
Taquaritinga do Norte, PE)

Nesta coluna, publi-
camos 19 artigos 
sobre eventos mu-
sicais produzidos 

por Batistas do Nordeste do 
Brasil. O primeiro, sobre 
uma turnê realizada em no-
vembro de 1955 pelo Coral 
“Bach”, do Recife, no Rio de 
Janeiro, dirigida por Geraldo 
Menucci, com a participação 
de Ana Kolb, Marta Aragão 
Aguiar e Jerry Smith.

Depois, comentando con-
certos dos coros da Igreja Ba-
tista “Sião” e da PIB da Bahia 
(Salvador, BA), do Seminário 
Batista, do Festival Coral e do 
Coro Misto (Recife, PE), e o 
recital do pianista Gamaliel 
Perruci.

Apresentamos, em 1988, a 
cantata “Para louvor e glória 
da Sua graça”, de Cleide Dor-
ta Benjamin, executada no 
Teatro “Santa Isabel”.

Tivemos o cuidado de di-
vulgar as gravações e publi-
cações lançadas pelo Semi-
nário Batista do Recife (disco 
LP), pela Junta de Rádio e 
Televisão (fita de vídeo) e pela 
JUERP (o hinário contendo 
hinos de Juarez Azevedo, 
Stela Câmara Dubois, Célia 
Câmara Reis, Natércia Rapo-
so da Câmara, Nabor Nunes 
Filho e Miriam Ramalho; o 
livro “Música sempre músi-
ca”, de Gamaliel Perruci; e a 
coletânea “Coral Sinfônico”, 
que revelou os compositores 
nordestinos Éber Bittencourt, 
Giovanni Heleno de Andrade 
Silva e Agenor Miranda Neto).

Depois de alguns anos de 
silêncio, cabe-nos mais uma 
vez o privilégio de anunciar 
ao povo evangélico as reali-
zações musicais de batistas 
recifenses.

Presenteado por nosso ami-
go Ricardo Aguiar e trazido 
do Recife para Brasília pela 
jovem Ariadne Chagas Cruz, 
membro da Memorial, o CD 
dos 90 anos da Capunga, 
lançado em 13 de abril, é 
um importante documento 
artístico-espiritual.

No folheto do CD, o pr. 
Ney Ladeia escreveu: “Quem 
conhece a Capunga sabe de 
sua influência na cidade do 
Recife, estendendo sempre, 
para além de sua esfera, o 
impacto da música sacra a 
toda a sociedade, por meio 
de eventos, programações 
e atividades que reconhe-
cidamente têm deixado sua 
marca”.

Trabalharam para a edição 
do CD 120 cantores, 20 ins-
trumentistas e coro infanto-
-juvenil, sob a direção do 
maestro Apolônio Guilherme 
de Ataíde Júnior.

Contribuiu para a elevação 
do nível do concerto o orga-
nista André Felipe Menezes, 
à console do órgão digital 
“Rodgers”, inaugurado em 
junho de 2010.

O programa do concerto 
constou dos itens 

comentados a seguir:

1.“Aleluia”, trecho nº 39 
do oratório “Messias”, de 
G.F.Haendel. Depois de 
uma curta fanfarra, susten-
tada pelos trompetes e pela 

percussão, a exclamação 
coral deve responder à or-
questra. O “reino divino” 
é traduzido por um moti-
vo cantado em uníssono. 
A ideia da eternidade (“Ele 
reinará para sempre”) é de-
senvolvida numa sólida ex-
posição de fuga. Esta peça 
coral deve ser exemplo de 
mestria no trato dos estilos e 
recursos musicais. Para bem 
executá-la, recomenda-se 
um coro de 40 coristas e 30 
músicos; todos alertas à ges-
ticulação do regente, com 
vozes bem afinadas e instru-
mentos competentemente 
tocados. Como escreveu o 
crítico Bernard Holland, “A 
arte religiosa opera sob o 
princípio de que Deus quer 
o melhor”.

2. “Aleluia, Amém!”, trecho 
nº 43 do oratório “Judas Ma-
cabeus”, de Haendel. Em se-
guida a uma ária pelo baixo 
solista, repetindo a letra que 
por este deveria ser cantada, 
o coro executa esta triunfante 
peça coral, também com o 
apoio de trompetes e per-
cussão.

3. “Gloria in excelsis Deo”, 
trecho de obra e composi-
tor não identificados sufi-
cientemente no folheto que 
acompanha o CD. Evenilde 
Veras (S), Keyla Lopes (C), 
Luiz Henrique Galdino (T) e 
Diógenes Oliveira (B) cantam 
em latim. Tem duas partes: 1) 
louvor a Deus Pai; 2) louvor 
ao Deus Filho; a interpreta-
ção do quarteto não revelou 
as sutilezas deste texto litúr-
gico. Cantar música sacra é 
diferente de cantar música 
religiosa.

4. “Louvai ao Senhor” 
(Salmo 150), breve peça de 
César Franck, empregan-
do coro, órgão e orquestra, 
composta em 1888 para a 
inauguração de um grande 
órgão “Cavaillé-Coll” em 
Paris. Pode servir para o en-
cerramento de uma solene 
cerimônia, porque há plena 
harmonia entre os instru-
mentos e as vozes. A obra 
religiosa de Franck é pouco 
importante; ele é, antes de 
tudo, um mestre no órgão.

5. De Ralph Manuel, o 
Coro da Capunga ofereceu 
“Louvor ao Criador” e “Deus 
é amor”. Teria sido muito 
apropriada, no culto solene 
dos 90 anos, a execução do 
seu “Aleluia”, que rivaliza 
com o de Randall Thomp-
son.

6. No mesmo estilo, tive-
mos “Bênção”, de Cláudio 
Lysias de Melo, que se ins-
pira na “Bênção Antiga”, de 
John Rutter.

7. Poderia ser aproximada 
a cantata “As Bem-Aventu-
ranças”, de Gamaliel Perruci, 
com algum trecho adequa-
do do oratório homônimo 
de Franck. Assim, estariam 
sendo prestigiados três com-
positores nordestinos e seus 
ilustres colegas.

8. Para nossa surpresa, 
foram incluídos também o 
ilustre desconhecido Demas 
Júnior e o seu hino “A quem 
me amou assim”; faltaram 
no folheto breves dados in-
formativos sobre os autores 
e compositores participantes 
do CD.

9. Da “prata da casa” (Áu-
rea Paz e David Hodges) a 

canção comemorativa “Ca-
punga, Igreja querida”.

10. Deixando o estilo tra-
dicional e indo para a MCC, 
“Quão magnífico”, de Mi-
chael Smith, orquestrado por 
Sueudo Fernandes.

11. “Gratidão”, de Apo-
lônio Ataíde, em belíssimo 
dueto com a soprano Alice 
Porto Ladeia e o tenor André 
Damasceno, confirmado por 
elegante intervenção coral.

12. “Tu és fiel, Senhor” 
– Num arranjo de Sueudo 
Fernandes, sob esse título, 
no mesmo espaço no folheto 
do CD, foram colocadas as 
letras dos hinos “Tu és fiel, 
Senhor” (HCC-25), de Tho-
mas Obediah Chisholm, e 
“Como agradecer a Jesus?” 
(HCC-422), de Andraé Crou-
ch! Desatenção aos direitos 
autorais! Desserviço à hino-
logia! Um arranjador, para 
trabalhar no ambiente ecle-
siástico, não está isento do 
estudo da história da música 
religiosa, e, no mínimo, da 
hinologia evangélica.

Lamentamos que isso tenha 
acontecido justamente neste 
CD, veículo de disseminação 
da hinódia batista, circulando 
bem perto de uma institui-
ção que valoriza a educação 
musical.

PS – Corrigimos nossa in-
formação (OJB, 19 mai 13): 
Miriam Carpinetti é pesqui-
sadora da UNICAMP, onde 
cursa o doutorado em músi-
ca, e professora da Faculdade 
Mozarteum de São Paulo 
(FAMOSP).

nassau@abordo.com.br
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
Pastor, professor de Psicologia

Uma Agulha 
Missionária

reflexão

Uma cristã da ci-
dade de Jope ha-
via falecido. Os 
outros discípulos 

mandaram uma mensagem 
ao Apóstolo Pedro, pedindo 
a presença dele no funeral. 
Quando Pedro chegou, “a 
sala se encontrava cheia de 
viúvas que choravam e mos-
travam umas às outras os 
casacos e outras roupas que 
Dorcas tinha feito para elas” 
(Atos 9.39).

Dorcas foi uma agulha con-
sagrada ao Senhor. As cos-
turas que fez por amor, aju-
dando as irmãs necessitadas, 
davam testemunho dela, mes-
mo após sua morte. Quando 
Pedro chegou, as lágrimas e 
as lamentações preenchiam o 
ambiente. O Apóstolo se ajo-
elhou, orou e disse duas pala-
vras: “Levante-se, Dorcas.” A 
resposta foi imediata: Dorcas 
voltou à vida e ao regozijo da 
sua obra missionária.

A Bíblia não limita o con-
ceito de vocação apenas 
ao serviço de pastor, ou de 
ministro de música, ou de 
ministro de educação. O 
Senhor estende Seu chama-
do a todas as profissões. O 
Senhor não quer detalhes 
sobre o nosso ofício – o que 
Ele quer saber é da nature-
za dos valores espirituais 
que nos motivam. Ao res-
tringir a vocação divina a 
apenas algumas atividades 
eclesiásticas, ao fazer isto 
somos culpados de tentar 
limitar o poder do Espírito. 
O Senhor escolheu como 
Seus profetas desde um pa-
laciano chamado Isaías, 
até um boiadeiro chamado 
Amós. Se somos sensíveis 
às orientações do Senhor, 
nosso lugar de profissão 
se transforma em campo 
missionário. Que o digam 
as amigas de Dorcas e sua 
agulha missionária.

Maria Nery
Membro da PIB de Niterói, 
RJ

É com satisfação que 
presto esta homena-
gem a todos os mis-
sionários brasileiros, 

principalmente aos filhos dos 
missionários companheiros 
fiéis de seus pais na gloriosa 
missão de ganhar o Brasil e o 
mundo para Cristo.

O ano de 2013 chegou 
com muitas programações 
em relação a missões. As 
Igrejas Batistas e irmãos em 
Cristo se preparando para 
campanha de missões, que 
se realizam em março (mis-
sões mundiais), e em se-
tembro (missões nacionais). 
Estas campanhas tem por 
finalidade exaltar o trabalho 
missionário, e também atin-
gir os alvos programados 
para o sustento missionário.

No Brasil através de Mis-
sões Nacionais temos muitos 
missionários em todos os 
estados do Brasil trabalhan-
do para ganhar o Brasil para 
Cristo. Em Missões Mundiais 
temos aproximadamente 
mais de 700 missionários em 
70 países trabalhando para 
ganhar o mundo para Cristo. 
Os missionários quando re-
cebem a missão para seguir 
para o campo de trabalho, 
sempre levam três palavras 
muito significativas: fé, amor 
e esperança.

Fé é a sua força e o seu 
sustento. Amor é a conquis-
ta para se aproximar das 
pessoas para evangelizar, e 
esperança é a porta aberta 
onde eles desejam chegar 
e trabalhar. Levam também 
seus filhos e a preocupação 
como eles vão se adaptar a 
uma nova vida.

Para os missionários de 
missões nacionais é mais 
fácil esta adaptação porque 
estão trabalhando no seu 
próprio país. Para os missio-
nários de missões mundiais 
a preocupação é maior ao 
chegar em outros países e 
lugares com costumes dife-
rentes, idiomas, modo de 
viver, alimentação, exigindo 
uma adaptação maior. Mas 
os abençoados filhos dos 
missionários sempre se es-
forçam para se adaptar e aju-
dar os pais no seu trabalho.

Em todos os lugares onde 
os missionários e filhos vão, 
sempre tem o momento de 
chegar, o tempo de ficar e o 
momento de voltar trazen-
do sempre a alegria de um 
dever cumprido e deixam 
em cada lugar uma semente 

que vai florir pelo poder de 
Deus.

Assim são os filhos dos 
missionários que eu estou 
homenageando, e digo a 
todos eles: Vocês são como 
um cristal, brilham por onde 
passam ao lado de seus pais 
dando a eles amor e carinho. 
E para homenagear vocês, 
encontrei numa revista ame-
ricana uma história muito 
significativa de um garoto 
chamado Roni, filho do mis-
sionário americano Joham 
Lemerty, que escreveu sobre 
seu filho com o título “Meu 
filho é uma benção”.

O missionário Joham re-
cebeu a missão de ir para 
a África, numa aldeia onde 
as crianças estavam muito 
doente (doença de pele) e 
precisavam de assistência 
médica. Eram apenas 10 
dias e assim ele preparou 
uma equipe de médicos e 
levaram os medicamentos 
necessários. Faltando dois 
dias para ele embarcar, seu 
filho Roni disse que queria 
falar com o pai algo muito 
importante: “Pai eu gostaria 
de ir com você, eu quero te 
ajudar nesta missão”. O pai 
ficou surpreso, mas pres-
tou bem atenção no que 
seu filho disse. “Eu quero te 
ajudar nesta missão”. Sr. Jo-
ham disse ao filho: “Eu acho 
muito difícil levar você, é 
um lugar muito longe e eu 
não sei o que vou encontrar 
lá. Mas eu vou orar a Deus, 
e Ele vai me dar uma respos-
ta”. E assim o missionário 
orou ao Senhor, e Deus deu 
a resposta. O missionário 
Joham ouviu a voz de Deus: 
“Leva o teu filho ele quer te 
ajudar nesta missão”. E no 
outro dia na hora do café da 
manhã o missionário falou: 
“Roni você vai comigo me 
ajudar nesta missão”. Roni 
ficou muito contente apesar 
da mãe ficar muito preocu-
pada, mas vendo a alegria do 
seu filho ela ficou tranquila.

Roni recebia de seus pais 
por mês uma mesada, e 
assim Roni saiu correndo 
numa casa de chocolate e 
gastou o seu dinheiro em 
bombons. Disse ao vende-
dor: “Eu quero os bombons 
mais gostosos é para dar para 
garotos que nunca comeram 
bombons”. Depois Roni pas-
sou numa loja e comprou 
papel de seda de várias co-
res, umas varetas, cola e rolo 
bem grande de barbante. A 
noite seus pais foram dormir 
e Roni passou a noite prepa-
rando muitas pipas para le-
var na sua bagagem. Seu pai 

perguntou: “Roni o que você 
esta levando neste saco?” 
Roni respondeu: “Meu pai 
o senhor é muito curioso, é 
surpresa quando chegar lá o 
senhor vai ver”.

Ao chegarem na aldeia fo-
ram muito bem recebidos e 
as crianças apesar de esta-
rem doentes cantaram para 
eles. Roni ficou muito emo-
cionado de ver todas bem 
pretinhas, Roni era o único 
branco. Assim Roni deu a 
eles bombons. Na aldeia 
tinha um homem que servia 
de interprete, e Roni fez logo 
amizade com ele e conseguiu 
ensinar os garotos a orar o 
Pai Nosso todos os dias, e 
a contar histórias lindas da 
Bíblia para eles. Roni per-
guntou onde tinha um morro 
e os garotos apontaram para 
um lugar bem alto chamado 
Morro dos Ventos Fortes, e 
Roni distribuiu entre eles as 
pipas coloridas, e lá foram 
eles soltar as pipas no pico do 
morro. O céu ficou todo co-
lorido com as pipas ao sabor 
dos ventos. Todas as tardes 
Roni e seus amigos iam no 
morro soltar pipas, era uma 
alegria e isto ajudou muito 
na recuperação dos garotos.

Quando faltavam dois dias 
para a equipe ir embora che-
gou um garoto de outra al-
deia com pé cheio de bicho, 
sangrando e cheio de dor. O 
médico fez o curativo e disse 
ao garoto, “você precisa usar 
sapato ou então ficar sem 
andar até o pé ficar curado”. 
O garoto respondeu: “Lá na 
nossa aldeia ninguém usa sa-
pato, todos andam descalço 
eu não tenho sapatos”. Roni 
viu o garoto triste porque 
não ia poder andar, tirou o 
seu tênis e sua meia e colo-
cou no pé do garoto, e assim 
o garoto ficou contente e foi 
embora. Ao chegar na aldeia 
os garotos o apelidaram de 
Roni, porque era o único 
com tênis no pé. O pai de 
Roni ao ver o filho descalço 
ficou emocionado com a hu-
mildade do filho. Ao chegar 
numa cidade o pai comprou 
para ele um tênis bem boni-
to e Roni ficou muito feliz 
de ajudar ao seu pai na sua 
missão gloriosa de ganhar 
almas para Cristo.

Assim como Roni você 
também tem muitas histórias 
para contar porque vocês 
são os filhos abençoados 
dos missionários. Grandes 
coisas fez o Senhor por nós 
e por isso estamos alegre. 
A Deus toda honra e toda 
glória pelos missionários e 
seus filhos.

“Filho meu guarde os man-
damentos de teu pai, e não 
deixes o ensino de tua mãe. 
Ata-os perpetuamente ao 
teu coração pendura-o no 
seu pescoço. Quando cami-
nhares te guiarão e quando 

te deitares, te guardarão, e 
quando acordares falarão 
contigo. Porque estes manda-
mentos são lâmpadas, estes 
ensino e luz e as correções 
da disciplina são caminhos 
da vida” (Prov. 6.20-23).

A Sociedade Batista Patrimonial, CNPJ 
28.892.735/0001-96, por seu presidente e nos 
termos do que dispõe o art. 4º e 18 do Estatuto 
Social vem pela presente CONVOCAR a todos 
os associados para ASSEMBLEIA GERAL OR-
DINÁRIA a ser realizada no dia 24/07/2013 às 
11:30 no CIEP 470 localizado na Rua Antônio 
Pinheiro Filho, s/nº, Centro, São Francisco de Ita-
bapoana, RJ, CEP: 28.230-000, tendo como úni-
co assunto da pauta: ELEIÇÃO DA DIRETORIA.

Pr. Júlio Cláudio Corrêa.
Presidente

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO



5o jornal batista – domingo, 30/06/13reflexão

PARÁBOLAS VIVAS
João Falcão Sobrinho

Marilene Nasci-
mento, formada 
e m  R e c u r s o s 
Humanos, traba-

lhando em empresas sólidas, 
19 anos, católica, divorciada, 
uma vida marcada pela soli-
dão. Em uma bela manhã de 
2002 decidiu ir à praia. Ela 
gostava da praia do Leme, 
que às vezes se mostra trai-
çoeira porque as correntes 
marinhas mudam repentina-
mente de direção. Ela estava 
dentro da água e foi arrasta-
da pela correnteza. Tentou 
nadar de volta para a praia, 
mas as suas forças foram se 
esvaindo. Bebeu muita água 
e chegou a pensar que ia 
morrer. Nas pedras do Leme, 
um jovem da mesma idade, 
crente batista, que ali fora 
para pescar, percebeu que 
a jovem estava se afogando 
e correu para tentar salvá-la, 
pois percebeu que não have-
ria tempo para esperar pelos 
salva-vidas. Com muito esfor-
ço, Claudio, esse é o nome 
do rapaz, conseguiu trazer a 
moça para a areia, colocou-a 
na posição correta para ex-
pelir a água que havia engo-
lido, fez os procedimentos de 
salvamento e conseguiu que 
Marilene voltasse a respirar 
normalmente.

Começaram a conversar. 
Conversas de jovens, que 
com o passar dos dias foi se 
transformando em amizade. 
Marilene começou a fre-
quentar a Igreja de Claudio 
e se converteu a Cristo. Foi 
uma transformação mara-
vilhosa. O vazio que ela 
carregava na alma, sentiu 
que foi preenchido pela pre-
sença de Jesus. Batizou-se 
e logo sentiu um profundo 
desejo de trabalhar para sal-
var os náufragos espirituais, 
assim como sua vida fora 
salva das águas na praia do 
Leme. Claudio era serra-
lheiro, trabalhava em uma 
oficina de onde tirava seu 
pão. Propôs namoro a Mari-
lene e alguns meses depois, 
estavam casados. Claudio 
fora pescar peixe e pescou 
uma linda esposa na praia do 
Leme. Marilene foi passear 
na praia e encontrou um ma-
rido crente em Jesus, que a 
levou a ter uma experiência 
de conversão que mudou o 
rumo da sua vida. Marilene 
fez um curso de capelania 
hospitalar e prisional, pediu 
demissão do excelente em-

prego que tinha, o que seus 
chefes e colegas acharam 
uma loucura, e começou a 
trabalhar no presídio femini-
no Tavalera Bruce, em Ban-
gu, onde logo conquistou a 
amizade e a confiança das 
detentas, dos funcionários e 
da direção da casa.

Sentiu que esse era o minis-
tério que Deus lhe reservara, 
foi nomeada missionária da 
Convenção Batista Carioca e 
hoje, 11 anos depois que foi 
salva das águas no Leme, tem 
inúmeras e lindas histórias 
para contar. Vidas arruinadas 
pelas drogas e pelo crime fo-
ram transformadas em vidas 
salvas. Famílias inteiras foram 
abençoadas por Deus através 
do ministério que ela desen-
volve no presídio e no traba-
lho que realiza com Claudio 
em uma comunidade carente 
da baixada fluminense. Ama-
da por todas as igrejas por 
onde passa dando seu teste-
munho, Marilene conta com 
apoio de Claudio, que ajuda 
a sustentar seus ministérios 
por meio da sua oficina de 
serralheria, que por sinal, faz 
um excelente trabalho, como 
o que acaba de instalar nas 
janelas frontais da Igreja Ba-
tista da Liberdade, na Tijuca.

Para mim, pessoalmente, 
esta é uma história que me 
toca muito porque conheci a 
Magali, mãe do Claudio, uma 
mulher que soube enfrentar 
muitas lutas e dificuldades 
sem nunca vacilar. Ela foi mi-
nha ovelha na Igreja Batista 
de Irajá e posso testemunhar 
que Claudio teve da parte 
dela um sólido aprendizado 
de fé.

Tudo é uma questão de ter 
ou não ter a verdadeira fé em 
Cristo para deixar que Cristo 
dirija sua vida. O espaço de 
que disponho não me permi-
te narrar quantas renúncias 
foram necessárias, quantas 
horas, muitas, de oração, 
quantas lágrimas de dor pelas 
lágrimas de mulheres vitima-
das pela incredulidade pelos 
vícios, injustiças e violências 
sofridas e que, na hora certa 
receberam a palavra certa de 
esperança e salvação dessa 
extraordinária testemunha de 
Cristo. Marilene e Claudio, 
Deus continue a usar suas 
vidas abençoadoras como 
testemunhas da graça do 
evangelho, pois vocês, como 
todos os salvos, foram salvos 
para servir a Jesus.

Pr. Alfredo Neves Brum
Psicólogo Clinico

Diante das mani-
festações sociais 
do povo brasilei-
ro nestes últimos 

dias podemos retirar lições 
para a nossa vida religiosa. 
Antes de tudo analisemos a 
frase título. Estamos vivendo 
um momento muito signifi-
cativo do povo brasileiro em 
suas manifestações. Mudança 
pela ação.

Sabendo que o motivo, 
ou os motivos, de tamanha 
manifestação do povo não é 
apenas por centavos da dife-
rença no preço da passagem, 
mas tantas outras queixas do 
povo com relação às decisões 
anunciadas pela imprensa. 
Educação, segurança, trans-
porte, transparência e cor-
rupção dos que nos dirigem.

O povo brasileiro, até aqui, 
tem vivido em certas clausu-
ras sem reivindicações que 
tornaram-se sem efeito na 
difícil situação social que o 
povo vive. Nossos dirigentes 
tem feito verdadeiros atos de 
auto-proclamação de seus 
lucros e direitos sem que o 
povo seja atendido em seus 
valores e necessidades es-
senciais.

Vale destacar que algumas 
das reivindicações já foram 
atendidas; poucas é verdade, 
também não se pode negar 
que; em algumas situações 
contribuímos para esta situ-
ação. Exemplo: na hora de 
votar muitos se deixam levar, 
“vendem” seus votos por 
trocas financeiras ou outras 
formas de corrupção.

Quero aproveitar o assunto 
que, segundo a imprensa, é 
um marco divisor entre as 
ações pacíficas e uma ação 
participativa do povo brasi-
leiro. Reconhecendo que o 
que tem havido de violência 
e vandalismo, indiretamente, 
fazendo parte neste momento 
de orgia social.

Fé sem ação não 
é fé é omissão

Trago o título desta matéria 
para o contexto religioso evan-
gélico, muito comum na vida 
das igrejas. A começar pela 
falta de convicção dos segui-
dores de Jesus. Vejamos inter-
namente onde as igrejas tem 
se digladiado para demarcar 
e convencer o povo de que a 
“sua teologia” é mais correta e 
abençoadora que a dos outros. 
Alguns se envolvem em mani-
festações que se assemelham 
às dos políticos e dirigentes do 
poder. Com pouca reflexão. 
Algo comum à sociedade des-
te tempo, tudo ditado e sem 
qualquer reflexão.

Outros encontram o cami-
nho da omissão para receber a 
graça de Deus sem precisar fa-
zer alguma coisa. Isto estimula 
o povo a esperar pela graça de 
Deus sem a sua participação, 
esquecendo que Deus deu-nos 
uma possibilidade/necessida-
de de participar, de contribuir 
com aquilo que o próprio Se-
nhor nos deu, capacidade de 
refletir e decidir. É bom lem-
brar que boa parte, ou quase 
tudo o que nos acontece tem 
certamente, a nossa escolha.

O que seria a nossa ação 
dentro deste contexto?

A Bíblia nos ensina: dar aten-
ção aos que estão em con-
dições piores e à nossa volta 
minorando o sofrimento da-
quele que está próximo de 
nós. Temos que ter, não por 
imposição mas por consciência 
e sentimento de solidariedade.

São muitos os necessita-
dos, alguém que depende do 
apoio dos que tem, através da 
fé, a condição de socorrer os 
cansados e sobrecarregados. 
Desta forma boa parte das 
igrejas está entrando no es-
tilo daquele povo que quer 
sempre que o outro responda 
ou interceda por ele. Quer 
desfrutar do benefício sem 
dar a sua participação e/ou 
contribuição. Assim querem 

responsabilizar os poderes 
públicos nessas questões. Isto 
inclui até críticas ao próprio 
Deus. Para alguns tudo vem 
como castigo dos céus.

Podemos ajudar de várias 
formas, socorrendo os que 
estão sofrendo emocional, 
física, financeira e principal-
mente a espiritual.

São muitas as disputas que 
podem ser comparadas às que 
fazem os políticos; que quase 
nada se diferenciam dos diri-
gentes sociais da nação. São 
pastores e outros líderes que 
manipulam o sentimento da 
população que vive reprimida 
pelas dificuldades sociais e 
querem que Deus supra aquilo 
que seria tarefa dos homens 
que facilitam/possibilitam a 
dor do povo incauto.

A pressão do povo fez com 
que os governantes se verem 
premidos a pensarem e repen-
sarem o modelo de assistência 
social na administração dos 
negócios sociais. Há uma po-
sição quase que generalizada 
dos dirigentes sociais. Exem-
plo: o treinador da seleção 
brasileira afirmou. E eu vi a 
entrevista dizendo que o povo 
pode cobrar ações dele trocan-
do jogadores, entretanto: “O 
povo pode gritar, mas isso não 
vai mudar a minha escalação”. 
Assim posso aplicar: “A voz do 
povo é a voz de Deus”.

Fica fácil compreender que 
este momento pode ser visto 
como um divisor de águas na 
sociedade. Sair da paz e partir 
também para a ação. Claro 
que sem vandalismo. No cam-
po da fé religiosa, sairmos da 
fé expectante para uma fé que 
nos envolva a participar das 
questões que dependem de 
nós, e “contribuirmos“ com 
lucidez na fé que Deus deu ao 
homem. O discernimento do 
que é tarefa nossa e o que é o 
poder do Senhor que nos as-
siste em nossas necessidades/
possibilidades e não ficarmos 
em uma dependência infantil 
em nome da fé.

PAZ SEM AÇÃO NÃO É PAZ É MEDO
Fé sem ação não é fé; é omissão!

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2013

109ª Assembleia Geral da Convenção Batista Carioca

Na qualidade de presidente da Convenção Batista Carioca, usando das atribuições 
que o cargo me confere, respaldado pelo Estatuto, Artigos 15 e seus parágrafos, 16, 
17 e 32, inciso III; convoco as Igrejas Batistas com ela cooperantes para a realização 
da Assembleia Geral, nos dias 23 a 26 de julho de 2013, às 14h15 e às 19h00, no 
templo da Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, situado à Rua Adolfo Bergamini, 
158, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, RJ – Fones 2595-7323 e 3296-2390.

OBS. Artigo 15 § 3º.: Cada igreja filiada poderá credenciar mensageiros na quanti-
dade de até 05 (cinco) por sua condição de ser igreja, mais 01 (um) por grupo de 50 
(cinquenta) membros ou fração, limitado este credenciamento ao número máximo 
de 30 (trinta) mensageiros.

Atenciosamente,
Pr. Dejalmir da Cunha Waldhelm

Presidente da Convenção Batista Carioca

CONVOCAÇÃO



vida em família
Gilson e Elizabete Bifano
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A África  deu  t r ê s 
grandes líderes ao 
cristianismo: Ter-
tuliano, Cipriano e 

Agostinho. O último, conhe-
cido também como Agosti-
nho de Hipona, por ter sido 
bispo da cidade de Hipona, 
viveu no período de sua ju-
ventude longe de Deus. Seu 
pai, Patrício, não foi um bom 
exemplo para o filho. Pagão 
e mundano, não entrou para 
a história como alguém que 
tenha conduzido seu filho 
para mais perto de Deus, o 
que não podemos dizer de 
sua mãe, a piedosa Mônica.

Embora Agostinho vivesse 
uma vida totalmente dissolu-
ta, Mônica, sua mãe, nunca 
desistiu de orar e chorar dian-
te de Deus por ele, seu filho 
amado. Compartilhando com 
um bispo, provavelmente o 
de Cartago, sobre suas lutas 
em oração e lágrimas pela 
salvação de seu filho, ouviu 
desse homem a célebre frase: 
“Vai em paz e continua a 
viver assim, porque é impos-
sível que pereça o filho de 
tantas lágrimas”.

Mônica faleceu em 387, 
não antes de ver a resposta 
às suas orações, no verão 
de 386. Um dia, angustiado 
com sua própria condição, 
Agostinho foi até ao jardim e 
recebeu de uma criança que 
morava perto de sua casa um 
papel que continha o texto 
bíblico de Romanos 13.13: 
“Andemos honestamente, 
como de dia: não em gluto-
narias, nem em bebedeiras, 
nem em desonestidades, nem 
em dissoluções, nem em 
contendas e inveja”. Leu com 
atenção e foi tocado pelo Es-
pírito, experimentando assim 
uma radical transformação 
de vida.

Mônica, na história do cris-
tianismo, é um exemplo fiel 
de uma mulher-mãe que, a 
despeito das influências ne-
gativas de seu marido sobre 
a vida de seu filho, orou e 
chorou diante de Deus e foi 

honrada por sua fé e perse-
verança.

Como pa i s ,  podemos 
aprender com Mônica, uma 
mulher que pela fé viu seu 
filho salvo do pecado, uma 
mulher que não desistiu de 
orar pela salvação de seu 
filho. Deus vê a intensidade 
de nossas súplicas e as lágri-
mas derramadas em favor dos 
nossos queridos. Em nossas 
igrejas há muitos pais que 
desejam ver seus filhos nos 
caminhos de Deus. Talvez 
muitos destes filhos tenham 
vivido a infância dentro de 
uma igreja. Mas hoje estão 
distantes. Muitos vivendo 
uma vida dissoluta, tal como 
Agostinho.

O segredo para vencer a 
luta é nunca desistir, orar 
sempre e fazer como o pai 
do filho pródigo que, pela 
fé, todos os dias ia para a es-
trada, a esperar pelo retorno 
do filho amado (Lc 15.20). 
Jim Cymbala no seu livro “A 
Oração Que Vence Barrei-
ras”, afirmou o seguinte: “Em 
sua essência, a oração inter-
cessora toca Deus com uma 
das mãos enquanto a outra 
se estende para alcançar a 
pessoa por quem estamos 
orando”. Ele mesmo já viveu 
esta experiência.

Sua filha, criada na igreja, 
se afastou do Evangelho. 
Mas Jim e Carol, sua espo-
sa, bem como sua igreja, 
nunca desistiram da oração 
intercessora por sua filha. 
Até que um dia, tal como o 
filho pródigo, caiu em si e 
voltou para casa arrependida 
de sua vida dissoluta. Hoje 
é casada com um pastor 
cubano e serve ao Senhor, 
tal como os pais. Mônica, 
Jim e Carol Cymbala servem 
de inspiração para todos os 
pais que se entristecem por 
verem seus filhos distantes 
dos caminhos do Senhor, 
mas pela oração poderão, 
com certeza, vê-los servindo 
a Deus e sendo bênção para 
o mundo.

PASTOR LÉCIO DORNAS

O brasileiro desses últimos dias, 
contundente, assertivo e intré-
pido, discrepa daquele tímido, 
recuado e calado de até então.

As manifestações ocorridas pelo Brasil 
a fora, com milhares de pessoas nas ruas, 
protestando contra a corrupção, a desigual-
dade social, o mal uso do dinheiro público 
e a péssima qualidade dos serviços básicos 
de saúde, educação e transporte público, a 
um só tempo atestam a indignação do povo, 
a força mobilizadora das redes sociais e a 
linguagem que sensibiliza os políticos e 
os governantes. Ou seja, exausto de tanta 
interferência negativa e de tanto impacto 
ruim da gestão pública, constantemente 
marcada pela prática da violência institucio-
nal capitaneada pela corrupção e marcada 
pela impunidade, o povo, frustrado pela ida 
às urnas, decidiu ir às ruas, interferindo na 
rotina da nação e impactando a história com 
a demonstração pública de sua indignação.

É bem verdade que, no contexto de tão 
lúcida e, ao que parece, oportuna ação po-
pular, emergem o vandalismo, a desordem, 
a depredação e a violência, a partir de uma 
minoria sociopata, que surta em ambiências 
favorecedoras do anonimato, como as gran-
des concentrações populares. Embora triste 
e lamentável, as ações desta minoria não 
chegam a invalidar o ato popular, legítimo 
e democrático, do povo brasileiro, sempre 
paciente e bom.

Dentro desse denso caldo efervescente e a 
partir de tudo o que se vê nas ruas e do que 
repercute na mídia, identificamos facilmente 
alguns pontos de reflexão teológica muito 
importantes:

Quando a voz do povo 
não é a voz de Deus

Quando o que povo faz e diz nada mais é 
do que resultado de manipulação operada 
por forças de poder, quer seja político, eco-
nômico, midiático ou religioso, certamente 
nada tem a ver com Deus; tanto porque 
Deus não age através de manipulações, 
quanto porque Ele não se vale de mecanis-
mos injustos e opressores para impor a Sua 
vontade.

Quando a voz do povo pode estar 
reverberando a voz de Deus

Não que o povo fale em nome de Deus, 
mas sim que o conteúdo de sua fala pode 
encontrar respaldo na revelação de Deus.

Assim, quando as massas vão às ruas cla-
mando e exigindo o fim da corrupção por 
parte dos gestores públicos; uma melhor 
aplicação dos recursos públicos e o fim 
de práticas sociais injustas e opressoras; 
quando o povo reivindica o que é básico 
como educação, saúde e transporte, e chora 
as lágrimas do protesto por uma vida mais 
humana, digna e menos sacrificial por parte 
das camadas mais pobres; isso sim vai ao en-
contro do que aprendemos de Deus em Sua 

Palavra. Para constatarmos isto basta uma 
boa olhada em textos do Antigo Testamen-
to, como: Deuteronômio 16:19; Romanos 
12:21; Levítico 19:15; 2 Crônicas 19:7; Jó 
5:16; Jó 19:7,22:23; Salmos 5:4;7:3;11:5; 
64:6;92:15;125:3; Provérbios 16:8; 22:8; 
Eclesiastes 2:21; Isaías 58:6; Jeremias 22:13; 
Ezequiel 9:9; Habacuque 1:3 e Sofonias 3:5. 
Como também do Novo Testamento, como: 
Romanos 1:18,29; 2:8; 3:5; 6:13; 1 Coríntios 
6:7; 13:6; Colossenses 3:25; 2 Tessalonicen-
ses 2:10, 12; 2 Pedro 2:13, 15; 1 João 1:9; 
5:17 e Apocalipse 22:11.

Quando a voz do povo de 
Deus não se faz ouvir

Em tempos como este que estamos viven-
do, onde está a igreja de Jesus Cristo? Será 
que o seu papel é o de apenas assistir a histó-
ria? Será que ela não tem nada a dizer? Qual 
é a sua mensagem para os manifestantes e 
para as classes dominantes do nosso país?

Será que podemos orar e pregar a Palavra 
de Deus com ousadia e amor, deixando 
claro que nós cremos no que cantamos no 
Hino 552 do HCC?

“Que estou fazendo se sou cristão?
Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão.
Há muitas vidas sem salvação.

Meu Cristo veio pra nos remir:
o homem todo, sem dividir.
Não só a alma do mal salvar,
também o corpo ressuscitar.

Há muita fome no meu país,
há tanta gente que é infeliz!
Há criancinhas que vão morrer,
há tantos velhos a padecer!

Milhões não sabem como escrever,
milhões de olhos não sabem ler,
nas trevas vivem sem perceber
que são escravos de outro ser.

Que estou fazendo se sou cristão?
Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão.
Há muitas vidas sem salvação.

Aos poderosos eu vou pregar,
aos homens ricos vou proclamar
que a injustiça é contra Deus e a vil miséria 

insulta os céus.”

Onde está a igreja que prega aos homens 
ricos e proclama aos poderosos que a injus-
tiça é contra Deus e a vil miséria insulta os 
céus?

*Lécio Dornas é o Coordenador do Minis-
tério Brasileiro da American Bible Society, 
e pastor da Primeira Igreja Batista Brasileira 
de Orlando, nos EUA.

SABEDORIA PARA HOJE
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Redação de Missões 
Nacionais

“Nã o  p o d e -
mos parar, 
precisamos 
avança r” , 

declarou o Pr. Eldinei Morei-
ra, da Primeira Igreja Batista 
em Santa Lúcia, de Duque 
de Caxias (RJ), usando a fra-
se do Pr. Fernando Brandão, 
para falar sobre a caravana 
que abençoou o campo do 
missionário Gerson Celes-
tino, em Monte Alto (SP). 
Formada por 48 pessoas, 
a caravana seguiu para o 
interior paulista a fim de 
anunciar o amor de Cristo 
por meio do evangelismo e 
também ações sociais.

Os irmãos de Santa Lúcia 
tinham visitado a cidade 
paulista em 2011. Esta se-
gunda viagem impactou em 
especial os moradores que já 
conheciam o grupo do Rio 
de Janeiro. “Foi uma grande 
benção para a igreja e nossa 
cidade. Alguns se lembra-
vam deles e a vinda deles 
foi boa porque houve muitas 
abordagens nas casas e nas 
ruas e muitos folhetos dis-
tribuídos com evangelismo 
pessoal”, contou Pr. Gerson.

A ação social desenvolvida 
pela igreja ofereceu corte de 
cabelo, aferição de pressão 
arterial, aplicação de flúor, 
entregas de roupas, entre 
outros serviços. Como re-
sultado das demonstrações 
de amor e da pregação da 
Palavra, 11 adultos e 29 
crianças aceitaram Cristo 
como Senhor e Salvador 
de suas vidas. “Agradece-
mos a Deus pela vida do Pr. 
Eldinei, que coordenou a 
caravana, e pela disposição 
e carinho destes irmãos que 
mais uma vez vieram nos 
visitar e nos abençoar”, disse 
o missionário.

Para o Pr. Eldinei, além da 
oportunidade de ser benção 
para vidas que necessita-
vam ouvir a mensagem do 
Evangelho, a viagem tam-
bém representou um grande 
impacto na vida dos jovens 
da igreja que integraram 
a caravana. “Muitos deles 
voltaram radiantes para o 
Rio e desejam fazer o mes-
mo na nossa comunidade”, 
revelou. A igreja de Santa 
Lúcia tem se envolvido com 
missões e visitado também 
outros campos porque está 
consciente dos desafios mis-
sionários e da importância 
de estar comprometido com 
a obra.

Outra igreja que recente-
mente abençoou um obreiro 
em seu campo de atuação foi 

a Primeira Igreja Batista em 
Governador Valadares (MG). 
Eles formaram o Programa 
de Evangelismo e Missões 
(PROEMI) e levaram 39 pes-
soas para o município de 
Perdões (MG), onde está o 

Pr. Joaquim Antônio Almei-
da, missionário de Missões 
Nacionais.

Médicos, advogados, en-
fermeiros, dentistas e profis-
sionais de outras áreas cus-
tearam as próprias despesas 

e cooperaram com o mis-
sionário por meio de ações 
sociais e evangelísticas. Eles 
ficaram hospedados em uma 
escola e também aprovei-
taram o espaço da quadra 
esportiva para realizar um 

culto do qual participaram 
também quatro voluntários 
da Igreja Batista Getsêmani, 
de Belo Horizonte (MG). 
Também esteve presente o 
coordenador de evangelismo 
da Igreja Batista do Barro 
Preto (igreja-mãe do projeto), 
Pr. Roberto Macharet, e sua 
esposa, Elisabeth Macharet. 
A iniciativa da PIB de Gover-
nador Valadares acabou mo-
bilizando membros de outras 
igrejas, como prova de que 
vale a pena dar o primeiro 
passo na direção de oferecer 
um apoio mais substancial ao 
campo missionário. “A moti-
vação é poder ver a ação do 
Espírito Santo nas vidas que 
aceitam a Cristo. A Bíblia fala 
que há festa no céu quando 
uma alma aceita Jesus. No 
trabalho que fizemos, várias 
pessoas receberam Jesus e é 
um grande privilégio fazer 
parte disso. Esse é o nosso 
objetivo: anunciar o evan-
gelho”, disse o dr. Amarildo 
Costa, responsável pela orga-
nização da caravana da PIB 
em Governador Valadares. 
Ele também falou sobre a re-
alidade espiritual da cidade, 
que tem muitas pessoas que 
praticam a umbanda, e sobre 
a alegria de ter vidas sendo 
libertas do engano do mis-
ticismo. A caravana realiza 
este tipo de trabalho há mais 
de 20 anos e se mobiliza para 
visitar igrejas entre 5 ou 6 
vezes por ano.

 “Nos dias em que o PRO-
EMI esteve aqui, vimos real-
mente o agir de Deus. Um 
mendigo que esteve no culto 
entregou sua vida a Cristo e 
diz que naquele momento 
sentiu que Deus tinha fala-
do ao seu coração, e que a 
partir daquele dia iria bus-
car um novo propósito para 
sua vida. No domingo, ele 
compareceu completamente 
diferente, com cabelo corta-
do e barba feita, sem estar 
embriagado e dizendo que 
iria arrumar um emprego. 
Cremos no agir de Deus em 
ter enviado estes irmãos aqui 
porque já está em nossos 
planos alugar um local maior 
para nossas reuniões”, finali-
zou Pr. Joaquim.

Mobilize sua igreja para 
que também visite os cam-
pos missionários. A presença 
dos parceiros de missões 
nos projetos contribui para 
a obra e também para o 
crescimento espiritual dos 
participantes das caravanas. 
Aproveite as oportunidades 
de viver para a glória de 
Deus, gerando frutos para o 
Reino e comprovando a re-
levância das igrejas perante 
a sociedade.

Igrejas visitam campos missionários 
e vidas são impactadas

Por meio de serviços, equipe ajudou pessoas e pregou a Palavra

Trabalho social da caravana da PIB em Governador Valadares

Voluntários da PIB em Santa Lúcia em ação no interior paulista
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Francisco Bonato Pereira, 
pastor (*).
Ebenezer Tomaz Medrado 
Munguba, pastor (**).

Os Batistas Parai-
banos realizaram, 
entre 26 e 28 de 
abri l  de 2013, 

a 88ª Assembleia Anual da 
Convenção Batista da Paraíba 
(CBPB), sob o tema: “Jesus, 
curtir, comentar e comparti-
lhar” e a divisa: “Aquilo que 
de mim ouvistes diante de 
muitas testemunhas confia-
-o a homens fiéis que sejam 
idôneos para também ensina-
rem os outros” (II Tm 2.2), no 
templo da Igreja Evangélica 
Batista de João Pessoa (PB), 
presentes 125 mensageiros 
representando 61 igrejas fi-
liadas. A mesa diretora com-
posta da Diretoria da CBPB: 
Presidente: Fernando da Silva 
Rocha; 1º Vice-presidente: 
Pr. Sebastião Laurindo dos 
Santos; 2º Vice-presidente: 
Pr. Josué Elias; 1º Secretário: 
Pr. Ebenézer Tomaz Medrado 
Munguba; 2º Secretário: Pr. 
Gedilson Carlos Nunes; 3ª 
Secretária: Profa. Maria Salete 
Farias, o Pr. Antônio Morais de 
Medeiros (Secretário Geral). 
Presentes o Pr. Eli Fernandes 
de Oliveira (IB Liberdade, 
orador oficial), os oradores Pr. 
Sebastião Laurindo dos Santos, 
Pr. José Francisco Rodrigues 
(PIB Patos, PB), Pr. José Sérgio 
da Cunha (IB Liberdade, Cam-
pina Grande, PB) e Pr. Robério 
Soares (PB), do Pr. Tomaz José 
de Aguiar Munguba (IEB João 
Pessoa, anfitriã), a Vereadora 
Eliza Virgínia Souza Fernandes 
(Câmara Municipal de João 
Pessoa), o Pr. João Marcos Flo-
rentino de Souza (Secretario 
Geral CBPE), o Pr. Maurício 
Manuel da Silva (Coordenador 
da JMN) e o Pr. Francisco Bo-
nato Pereira (CBPE).

As assembleias da Ordem 
dos Pastores Batistas (OPBB-
-PB), da União Feminina Mis-
sionária Batista (UFMBB-PB), 
da Juventude Batista da Para-
íba (JUBAIBA) e da Associa-
ção das Esposas de Pastores 
Batistas (AEPBPB) também 
foram realizadas no Templo 
da Igreja Evangélica Batista de 
João Pessoa (PB).

A Instalação
O Presidente da CBPB, Pr. 

Fernando Rocha, abriu os tra-
balhos da 88ª Assembleia 
Anual da CPPB, às 14h10m 
do dia 26 de abril de 2013, 
invocando a proteção do Deus 
Altíssimo. Aprovado o progra-
ma provisório, os presentes 
ficaram de pé, enquanto entra-
vam as Bandeiras Nacional, da 
Paraíba e da CBPB e cantaram 
o Hino Nacional brasileiro.

Iniciada a Assembleia o Pr. 
Fernando Rocha apresentou 

o projeto de Reforma dos Es-
tatutos da CBPB. O Pr. An-
tônio Medeiros apresentou 
o Relatório do Conselho de 
Planejamento da CBPB e das 
Atividades da Secretaria Geral 
da gestão (2012), com o mo-
vimento financeiro do Plano 
Cooperativo, gráficos compa-
rativos entre 2011 e 2012, e os 
Relatórios Financeiros do Con-
selho Geral, do Acampamento 
Batista, da Fazenda Pão da 
Vida e o Balanço Patrimonial 
da CBPB. O presidente trouxe 
a informação da saída do casal 
missionário Jill e Rick Thomp-
son, substituído pelo Pr. Mano-
el Maurício, na Coordenação 
de Missões Nacionais.

Os momentos de louvor e 
adoração da assembleia tive-
ram participação do Coro e 
do Ministério de Música da 
IEB de João Pessoa, do Grupo 
musical da IEB da Zona Sul, 
Mangabeira, da Banda Rubis, 
Banda Karisma e de Raquel 
Guimarães, contribuindo para 
uma atmosfera propícia à ado-
ração à Deus e à comunhão 
entre os irmãos, com cânti-
cos conhecidos e músicas em 
melodia nordestina (‘cordel-
-rock’) ‘Moradia’, ‘Lá no Ser-
tão’, ‘Baião’, ‘o Céu’, ‘Larga a 
Mão Nesse Fole’, ‘Embolada’, 
‘Chuva no Roçado’ e ‘Pai Nos-
so Sertanejo’.

As mensagens inspiradoras
O orador oficial da 88ª As-

sembleia, o Pr. Eli Fernandes de 
Oliveira (IB Liberdade, SP), foi 
apresentado pelo Pr. Fernando 
Rocha como ministro do Evan-
gelho há 37 anos, dedicado 
filho da Paraíba Batista, vice-
-presidente da CBB, presidente 

da Convenção Batista de São 
Paulo, conferencista interna-
cional, entre outros, sobretudo 
um servo do Senhor. O Pr. 
Eli Fernandes de Oliveira ini-
ciou saudando a Assembleia, 
reafirmando seu amor pela 
Paraíba e ser missionário dos 
Batistas da Paraíba onde prega. 
Trouxe saudação oficial do 
Presidente da Aliança Batista 
Mundial à CBPB. Introduziu 
a mensagem com o tema da 
Assembleia, embasada no tex-
to do Evangelho de Mateus 
16.13-20. Enfatizou a escolha 
dos doze discípulos, chama-
dos não por mérito pessoal, 
mas pela graça de Cristo. A 
sociedade brasileira com seus 
ativismos e secularismo nada 
sabe acerca de Cristo e por isto 
não o admira, não o curte, não 
comenta seus ensinos e nem 
partilha suas ideias. Ressaltou 
o analfabetismo bíblico entre 
os Batistas hoje. Asseverou que 
a revelação de Deus acerca 
de Cristo é suficiente e que, 
crentes em Cristo, devemos 
levar as marcas d’Ele em nossas 
vidas. Afirmou que as igrejas 
necessitam de discipulado, pois 
estão cheias de frequentadores, 
quando devem estar cheias de 
crentes comprometidos com a 
missão de Cristo. Se quisermos 
ver o rosto de Jesus é necessário 
aprender o caminho de joe-
lhos. Cristo prometeu edificar 
a sua igreja e nós Igreja de 
Cristo devemos dar as mãos 
uns aos outros para realizar 
a obra legada, sem temer as 
pressões contra a Igreja, pois 
o Cristo que edifica, venceu a 
morte e ressuscitou. Desafiou 
os batistas a cumprir a missão 
legada por Cristo.

O Pr. Sebastião Laurindo 
trouxe desafiadora mensagem 
aos Batistas da Paraíba, em-
basada em I Timóteo 2.1-13, 
comentando a semântica das 
palavras do tema, destacando 
a orientação de Paulo ao Ti-
móteo, como filho, ensinando 
a obedecer às recomendações 
e se apegar à graça de Deus e 
permanecer firme num con-
texto de vida difícil; como 
soldado, destacando o dever 
de fidelidade ao comandante 
Cristo; como atleta, ensinan-
do a estar preparados para as 
dificuldades no cumprimento 
da missão; como lavrador da 
Seara divina, despertado para 
o fato de que o trabalho no 
Senhor deve produzir frutos e 
terá a sua recompensa. Finali-
za dizendo que o sofrimento 
de Paulo ensina que o maior 
sofrimento e dor do cristão, em 
nada se compara a glória que 
Jesus Cristo reserva aos eleitos.

O terceiro mensageiro, Pr. 
José Francisco Rodrigues (PIB 
Patos, há 14 anos casado com 
Tereza Cristina Rodrigues, 
educadora religiosa). O Pastor 
Francisco Rodrigues saudou 
a Assembleia narrando sua 
chegada à Patos, deixando os 
filhos no Recife e o desenvol-
vimento do ministério na cida-
de. Embasou sua mensagem 
no texto do Evangelho de João 
10.16. Introduziu a mensagem 
enfatizando a importância da 
unidade cristã, que é manda-
mento de Deus e não decorre 
de vontade humana e que a 
unidade cristã permite a união 
dos desiguais na execução da 
missão da Igreja. Afirmou que 
unidade cristã se aperfeiçoa 
pelo amor dos membros da 
Igreja, permitindo a vida em 
harmonia e comunhão, obra 
do Espírito.

A quarta mensagem profe-
rida pelo Pr. Robério Soares 
de Souza (Coordenador de 
Evangelismo e Missões), que 
a introduziu falando da ex-
periência do mundo virtual 
e da importância de usá-lo 
para anunciar a mensagem de 
Cristo à Paraíba. Desafiou a Pa-
raíba Batista para a campanha 
de Missões, destacando que a 
mensagem a ser anunciada ao 

povo paraibano sofrido com a 
seca, é Jesus como a Água da 
Vida, que mata a sede espiri-
tual do homem. O Evangelho 
de Cristo necessita ser parti-
lhado com todos os homens. 
Concluiu afirmando que o 
apóstolo Paulo deu o exemplo 
na missão de anunciar o Evan-
gelho em cada ocasião que se 
apresentou, inclusive quando 
preso. Enfatizou que Cristo, ao 
dizer que os filhos das trevas 
são mais sábios que os filhos 
da luz, fala da dedicação des-
tes na sua maldosa missão, 
fazendo-a bem, devendo nós 
filhos da luz termos o mesmo 
empenho da missão de divul-
gar o Evangelho.

Noite de Missões Estaduais
Apresentado o vídeo do De-

safio Paraíba na abertura da 
noite enfatizando o tema da 
Campanha de Missões Esta-
duais. Jesus, Curtir, Comentar 
e Compartilhar, e a divisa: 
“Aquilo que de mim ouvistes 
diante de muitas testemunhas 
confia-o a homens fiéis que 
sejam idôneos para também 
ensinarem os outros” (II Tm 
2.2). O mensageiro, Pr. José 
Sérgio da Cunha (IB Liberdade, 
Campina Grande, PB), após 
uma análise semântica das pa-
lavras do tema da Campanha 
de Missões Estaduais, expôs a 
mensagem embasada em Atos 
2.1. Afirmou que a primeira ta-
refa da Igreja é treinar os mem-
bros com ferramentas para par-
tilhar da mensagem de Cristo 
para o mundo de hoje sendo 
importante a educação cristã 
ministrada na Igreja. Enfati-
zou que apesar dos recursos 
à disposição em casa, as pes-
soas ainda sofrem de solidão, 
sendo a mensagem de Cristo 
consoladora e vivificadora. O 
cristão deve fazer comentários 
positivos sobre Jesus e sua 
mensagem, para transmiti-la 
bem para as pessoas do nosso 
tempo. Diante de uma socie-
dade que muda as leis para 
aprisionar a Igreja, esta precisa 
se posicionar e dizer: Importa 
obedecer a Deus e não aos 
homens. Conclui dizendo que, 
como Elias, homem de fé, de 
visão, obrigado a viver entre 

88a Assembleia da Convenção Batista Paraibana

Pr. Augusto Felipe Santiago  
(1º Presidente da CBPB, 1924)

Pr. Arnald Edmund Hayes  
(1º Sec. Executivo da CBPB, 1924)

Mensageiros e o Templo (Casa de Oração) da PIB Paraiba do 
Norte (fonte Correio Doutrinal, março 1924)

Mesa diretora da 88ª Assembleia: Pr. Fernando Rocha (presidente, 
centro), Pr. Sebastião Laurindo (1º Vice-presidente) e Pr. Josue Elias 
(2º Vice-presidente, à esq. do presidente), Pr. Ebenezer Tomaz Medrado 
Munguba (1º Secretario), Profa. Maria Salete Farias (3ª Secretaria) e 
Pr. Gedilson Nunes (2º Secretario, à direita do presidente)
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os homens, a Igreja necessita 
anunciar Cristo, o caminho, a 
verdade e a vida.

Mensageiros de Honra
A assembleia recebeu como 

mensageiros de Honra o Pr. 
Eli Fernandes de Oliveira, o 
Pr. João Marcos Florentino 
de Souza (Secretário Geral 
da CBPE), sua esposa Pro-
fa. Hilma Barros de Souza, o 
Pr. Francisco Bonato Pereira 
(CBPE), sua esposa Profa. Ma-
ria Marques Pereira e sua filha 
Annamaria Pereira, o Pr. Mau-
ricio Manuel da Silva (Coorde-
nador da JMN), o missionário 
Luiz Sérgio Freitas Ribeiro e a 
Vereadora Eliza Virgínia Fer-
nandes, da Câmara Municipal 
de João Pessoa.

As deliberações
Estatutos: A assembleia apro-

vou a Reforma dos Estatutos 
e do Regimento Interno da 
CBPB, adequando-os à nova 
estrutura. O Pr. Antônio Me-
deiros apresentou o Relatório 
das Atividades da Secretaria 
Geral durante sua gestão no 
ano de 2012, com o movi-
mento financeiro do Plano 
Cooperativo, os relatórios fi-
nanceiros do Conselho Geral, 
do Acampamento Batista, da 
Fazenda Pão da Vida e o Ba-
lanço Patrimonial da CBPB. 
Relatórios das Coordenado-
rias. A assembleia aprovou o 
Relatório da Secretaria Geral 
e os Relatórios das Coorde-
nadorias de: (a) Evangelismo 
e Missões, destacando os 18 
campos missionários manti-
dos em parceria e o auxílio 
financeiro a três missionárias 
aposentadas; (b) Educação 
Teológica e Cristã, destacando 
que, em face da crise vivida 
pela Convenção nos últimos 
anos, o Instituto Paraibano de 
Educação Teológico mantém 
apenas 42 alunos, quando 
são necessários mais obreiros 
no campo; (c) Comunicação 
Social, com destaque para o 
retorno da circulação do Ba-
tista Paraibano.

Comitê do Centenário
O Pr. Linaldo Guerra apre-

sentou relatório das atividades 

do Comitê, destacando as 
parcerias com o Governo do 
Estado, PIB João Pessoa, hotéis 
e colégios para a hospedagem 
econômica.

Ingresso de Igreja: A Assem-
bleia Convencional recebeu 
a PIB no Bairro dos Estados, 
João Pessoa (PB) como sua 
nova filiada.

A palavra do 
Coordenador da JMN

O pastor Maurício Manoel 
da Silva, missionário Coor-
denador da Junta de Missões 
Nacionais trouxe uma mensa-
gem à Assembleia, afirmando 
que o Brasil vai mal e a família 
também e desafiou o povo 
batista paraibano para parti-
cipar da Campanha dos 100 
dias de oração pela Pátria. 
Trouxe informação dos planos 
e esforços para implantar um 
projeto Cristolândia na Paraí-
ba, destacando que as ofertas 
levantadas no Estado aqui se-
rão aplicadas na implantação 
do projeto.

Uma palavra de gratidão
O Pr. Fernando Rocha, Pre-

sidente, agradeceu a IEB João 
Pessoa, ao seu Pastor Tomaz 
José de Aguiar Munguba, pela 
hospedagem da Convenção. 
Em seguida falou que, depois 
de 52 anos, Deus lhe reservou 
a honra de assumir a diretoria 
da CBPB num momento difícil 
da história dos Batistas da Para-
íba, curvando-se à vontade de 
Deus. Afirma que o momento 
somente não foi mais difícil 
porque contou com as ora-
ções dos irmãos e das igrejas. 
Agradeceu ao Pr. Reginaldo 
Campelo dos Santos por ter 
sido o seu companheiro de 
viagens, seu motorista, e por 
ajudá-lo diariamente nos traba-
lhos da Convenção e ao Pastor 
Estevam Fernandes de Oliveira 
pelo apoio hipotecado. Encer-
rou agradecendo à sua igreja, 
PIB de Mangabeira por permi-
tir que assumisse o cargo e à 
sua esposa pela compreensão 
das ausências durante o man-
dato. A assembleia, por unani-
midade, aprovou um voto de 
gratidão a Deus pela vida do 

Pastor Fernando Rocha e por 
sua dedicação na condução 
dos trabalhos no período da 
crise da Convenção.

Posse da Nova 
Diretoria da CBPB

O Pr. Fernando Rocha con-
vidou a Diretoria eleita da 
Convenção Batista da Paraíba 
para o biênio 2013 e 2014, os 
membros do Conselho e para 
vir à frente da assembleia: DI-
RETORIA CBPB: Presidente: 
Pastor Estevam Fernandes de 
Oliveira; 1º Vice-Presidente: 
Pr. Tomaz José de Aguiar Mun-
guba; 2º Vice-Presidente: Pr. 
José Francisco Rodrigues; 1ª 
Secretária: Pra. Liane Francis-
ca Nepomuceno Fernandes; 
2º Secretário: Pr. Linaldo de 
Souza Guerra; 3º Secretário: 
Pr. Tomaz José de Aguiar Mun-
guba Filho.

Palavra do Novo Presidente
O Pr. Estevam Fernandes de 

Oliveira, presidente empossado 
agradeceu à IEB de João Pessoa 
a excelência na hospedagem 
da 88ª Assembleia e agrade-
ceu à diretoria que concluiu 
o mandato, destacando que o 
Pr. Fernando Rocha, com sua 
serenidade trouxe esperança 
à Convenção, conduzindo-a 
a um novo tempo. Agradeceu 
aos Pastores Francisco Rodri-
gues e Roberto de Andrade 
por terem sido os capitães do 
Sertão, ao Pr. Antônio Morais 
de Medeiros pelo exercício da 
Secretaria Geral no momento 
difícil, como a pessoa certa 
para a solução da crise, com o 
mapa da paz nos caminhos tur-
bulentos. Ressalta que apesar 
de afastado das atividades da 
Convenção, quando chamado 
junto com o Pr. Tomaz José de 

Aguiar Munguba, para ajudar 
a solucionar a crise voltou a 
participar ativamente do traba-
lho cooperativo. Pediu perdão 
por permitir que dores pessoais 
o afastassem das atividades 
convencionais. Registrou a gra-
tidão pelo apoio do Pr. Tomaz 
Munguba, seu pastor e com-
panheiro de ministério, que 
contribuiu com a história da 
denominação na Paraíba, à Pra. 
Liane Nepomuceno Fernandes, 
por sua participação nos tra-
balhos denominacionais com 
as mulheres e por seus apelos 
para o retorno a Convenção. 
O Pr. Tomaz Munguba agrade-
ceu à Convenção por honrar a 
Igreja Evangélica Batista como 
hospedeira.

HISTÓRICO
1. A organização. A Con-

venção Batista da Paraíba foi 
organizada na Assembleia 
realizada nos dias 4 e 5 de 
janeiro de 1924, no templo 
da Primeira Igreja Batista da 
Paraíba do Norte, onde se 
reuniram os mensageiros das 
Igrejas Batistas da Paraíba: 
a) PIB na Paraíba do Norte 
(1914); b) PIB de Campina 
Grande (1922); c) IB de Cruz 
das Armas, em João Pessoa 
(1923); d) PIB Natal (1919); 
e) IB de Guarabira (1923), 
sob a orientação do missio-
nário Arnald Edmund Hayes 
e do Pastor Augusto Felipe 
Santiago. A convocação para 
a Assembleia de organização 
da Convenção foi iniciativa do 
missionário Arnald Edmund 
Hayes, apoiado pelos pastores 
da IB de Cruz das Armas (Para-
íba do Norte), IB de Campina 
Grande, PIB de Natal e de IB 
Fortaleza, que dirigiram ma-
nifesto à Convenção Batista 

Regional a que eram filiadas 
(1923), manifestando o desejo 
de se organizarem em organis-
mo autônomo (Convenção), 
para atender às necessidades 
do campo paraibano, potiguar 
e cearense.

Os mensageiros cumpri-
ram o seguinte programa: Dia 
5.01.1924, 18h00m – Mo-
mento devocional, dirigido 
pelo Dc. Posidônio Oliveira, 
com breve exposição sobre 
texto bíblico e o cântico do 
Hino 397 do Cantor Cristão.

a) Palavra de Boas Vindas 
da Igreja anfitriã, missionário 
Arnald Hayes (PIB Paraíba do 
Norte); b) Agradecimentos Pr. 
Augusto Felipe Santiago (PIB 
Campina Grande); c) Apre-
sentação de credenciais. Presi-
dente da Comissão Provisória, 
Pr. Augusto Santiago, leu as 
credenciais dos mensageiros 
da PIB Paraíba do Norte, da 
PIB de Campina Grande, da 
PIB de Natal, da IB de Gua-
rabira, da PIB do Ceará e da 
SIB da Paraíba, em número de 
vinte e oito. O Dc. José Maria 
do Nascimento propôs serem 
recebidos como mensageiros 
de honra o missionário Edward 
Crouch, o Pr. Orlando Falcão 
e o Sr. Áureo Cooper. Instalada 
a assembleia, o Pr. Augusto 
Santiago declarou aberta a 
indicação de nomes para a di-
retoria da Convenção Baptista 
da Paraybana. A diretoria da 
Convenção eleita ficou assim 
constituída: Presidente: Augus-
to Felipe Santiago (PIB Campi-
na Grande); Vice-presidente: 
José Maria do Nascimento; 
Secretário: Áureo Cooper; 
Tesoureiro: Henrique Tenório; 
Secretario Correspondente: 
Arnald Edmund Hayes.

O pastor Orlando Falcão 
apresentou breve dissertação 
sob o tema “O que é uma 
Convenção”, expondo para 
a assembleia a natureza, a 
composição, a finalidade e o 
funcionamento de uma Con-
venção Batista. A exposição 
do pastor Orlando Falcão foi 
seguida de momentos de per-
guntas e discussão sobre o 
tema exposto, sendo encerra-
dos os trabalhos.

A Assembleia votou o Esta-
tuto, nomeou uma Comissão 
de Evangelização composta 
Dc. José Maria Nascimento, 
do Pr. Rodolpho Bentemul-
ler e do Pr. Arnald Edmund 
Hayes. O pastor Augusto Feli-
pe Santiago declarou, uma vez 
preenchidas as formalidades, 
eleita e empossada a diretoria 
e aprovados o Estatuto, orga-
nizada a Convenção Baptista 
Parahybana.

(*) colaborador de O Jornal 
Batista

(**) ministro de Ação Social 
da IEB João Pessoa, 1º Secre-
tário da CBPB

88a Assembleia da Convenção Batista Paraibana

Pr. Eli Fernandes de Oliveira, 
orador oficial (IB Liberdade, SP)

Pr. Francisco Rodrigues, orador 
(PIB Patos)

Diretoria eleita: Pr. Estevam Fernandes de Oliveira (presidente), 
Pr. Tomaz José de Aguiar Munguba (1º Vice-Presidente), Pr. José 
Francisco Rodrigues (2º Vice-presidente), Pra. Liane Nepomuceno 
Fernandes (1ª Secretaria), Pr. Linaldo Guerra (2º Secretario)

Templo da Igreja Evangelica Batista de João Pessoa
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Nilson Dimarzio
Colaborador de OJB

Reputo como o maior 
e mais importante 
milagre a conver-
são de uma pessoa 

a Cristo. Milagre maior que 
a cura do câncer, da Aids 
ou de outra qualquer doen-
ça, pois trata-se da cura da 
alma enferma pelo pecado. 
Daí a afirmação do apóstolo 
Paulo: “Se alguém está em 
Cristo, nova criatura é; as 
coisas velhas já passaram, 
eis que tudo se fez novo” 
(II Coríntios 5.17). Este foi o 
milagre operado por Deus na 
vida de José Tostes, ex-cantor 
de músicas populares, que 
se converteu na década de 
setenta. Batizado pelo Pas-
tor Nilson Fanini, tornou-se 
membro da PIB de Niterói, 
tendo acompanhado o Pastor 
Fanini em muitas das suas 
cruzadas evangelísticas. Pos-
teriormente, com a organiza-
ção da IB Memorial, passou a 
fazer parte dessa nova igreja, 
onde, aos 94 anos de idade, 
continua cantando belos hi-
nos em louvor ao Senhor.

Há algumas semanas, foi 
ele entrevistado pela irmã 
Helga Fanini, no programa 
Reencontro, apresentado 

pela TV Brasil, todos os sá-
bados, às 7h45.

Durante muito tempo Tos-
tes foi objeto das orações 
fervorosas de sua mãe, para 
que se convertesse a Cristo 
e deixasse de cantar para o 
mundo em boates, clubes de 
danças e festas mundanas, 
e passasse a cantar os belos 
hinos evangélicos. Mas ele 
não lhe dava ouvidos quan-
do sua mãe lhe falava do 
plano maravilhoso de Deus 
para mudança de sua vida. 
Toda vez que ele a visitava, 
este assunto sempre vinha à 
tona. E tal era a insistência 
daquela serva de Deus, que 
José chegou a dizer-lhe que, 
se ela voltasse a lhe falar 
nesse assunto, ele não mais 
a visitaria. Diante disso, sua 
mãe não mais lhe falou de 
Jesus, mas nunca deixou de 
orar por ele, para que um dia 
mudasse de vida e de atitude.

O tempo passou, sua mãe 
adoeceu, vindo a falecer. E 
foi exatamente com a morte 
de sua mãe que José Tostes 
entregou sua vida a Cristo. 
Ainda viva, sua mãe expres-
sara o desejo de que, por 
ocasião de sua morte a sua 
velha Bíblia fosse sorteada 
entre os sete filhos. E, segun-
do cremos, pela providência 

divina, o sorteado foi exata-
mente o filho pelo qual ela 
havia orado tanto tempo. E 
com que emoção ele tomou 
nas mãos aquele exemplar 
da Palavra de Deus! Mas o 
que mais tocou o seu co-
ração foi o bilhete deixado 
pela mãe, em que dizia: 
“Meu filho, estarei por sua 
espera lá no céu”. Foi o que 
bastou para que, em lágri-
mas, ele abraçasse o corpo 
inerte de sua mãe, prometen-
do diante de Deus e das pes-
soas que ali estavam, que, 
a partir daquele momento, 
ele se tornava um crente em 
Jesus, o que de fato aconte-
ceu, como prova sua longa 
jornada de vida cristã, e a 
consagração de seu dom mu-
sical, para glória e louvor do 
Senhor Jesus. Desse modo, 
uma vida preciosa foi salva e 
transforma. A partir daí, o ex-
-cantor de boates, de clubes 
de danças e de músicas car-
navalescas, passou a cantar 
os belos hinos evangélicos, 
para edificação espiritual do 
povo de Deus e salvação de 
almas, em muitas igrejas por 
este vasto Brasil. Durante o 
nosso ministério na PIB de 
Petrópolis, ele lá esteve can-
tando e pregando, e por sua 
instrumentalidade, muitas 

pessoas aceitaram a Cristo 
como Salvador e Senhor 
naquela ocasião.

Ante o exposto, é de se 
ressaltar a importância das 
orações de uma mãe pelo 
filho transviado. A conversão 
de José Tostes resultou das 
orações fervorosas e constan-
tes de sua mãe, a exemplo de 
Mônica, mãe de Agostinho, 
que durante muito tempo 
orou pela conversão de seu 
filho, até que um dia, pôde 

vê-lo convertido, e tornando-
-se um grande teólogo no 
século IV da era cristã.

Se a prezada leitora tem 
um filho ou filha que ainda 
não aceitou a Cristo ou está 
afastado dos caminhos do 
Senhor, não cesse de orar 
pela sua conversão ou por re-
conciliação com Deus e com 
a igreja. Lembre-se que “A 
oração do justo muito pode 
em seus efeitos”, como nos 
diz a Palavra em Tiago 5.16.

Cantor José Tostes aos 94 anos de idade 
continua cantando hinos ao Senhor

UMHBALP e a 7a Semana de Ouro do 
Homem Batista do Litoral Paulista

José Tostes

Dr. Reynaldo Corrales Filho
Presidente UMHB - PIBS

As oito noites en-
tre 27 de maio a 4 
de junho, vão ficar 
para sempre marca-

das no coração e na mente 
dos Homens Batistas do Lito-
ral Paulista que fazem parte 
da UMHBALP (União Mis-
sionária de Homens Batistas 
da Associação do Litoral Pau-
lista). Onde com a permissão 
de Deus celebraram o Dia do 
Homem Batista e os 97 anos 
de trabalho batista missioná-
rio no Brasil, com a realiza-
ção da Semana de Ouro do 
Homem Batista, que aconte-
ceu na Igreja Batista Jardim 
Primavera, no Guarujá. Com 
o tema “O Homem Batista 
em busca de seu potencial” 
e a divisa “Bem-aventurados 
os homens cuja força está em 
ti, em cujo coração os cami-
nhos altos” (Salmos 84.5), 
foram noites memoráveis em 
que o Senhor Nosso Deus 
falou aos corações através 
dos seguintes pastores: Áti-
la da Silva, Sidney Roberto 

Machado da Silva, Jeremias 
Sales de Carvalho, Wilson 
Roberto Ávilla, Eli Barboza, 
de São Paulo e Ednilson Farto 
Batista, da PIB Atibaia.

Na parte musical podemos 
nos enlevar através dos se-
guintes grupos: Coral da IB 
Vila Áurea, Grupo de Lou-
vor da PIB Solemar, Coro da 
MCA e Grupo Kids da igreja 
local, Coral da IB Marapé, 
Dueto Corrales e Ivonete, 
Solos Gabriel Bernardes, José 

Fernandes Frauches, Manuel 
Messias, Josué Zocchio (que 
a todos encantou com seu 
vozeirão!) e encerrando com 
o Conjunto Masculino Mi-
nistério Adoração, de Santo 
André. Foram 937 pessoas ao 
longo da semana que repre-
sentaram as seguintes igrejas 
do Litoral: IB do Guarujá, 
Jardim Primavera, Betel, Vila 
Áurea, Getsêmani, Central de 
São Vicente, Cidade Ocian, 
Marapé, Nova Jerusalém, 

Morrinhos, Humaitá, Vila 
Ema, Parque das Bandeiras, 
PIB Itapema-Guarujá, Santos, 
Solemar e Mongaguá. Regis-
tramos a presença do presi-
dente da AIBALP (Associação 
das Igrejas Batistas do Litoral 
Paulista), Pr. Sergio Luizetto 
Machado, e do Presidente 
da CBESP (Convenção Batis-
ta do Estado de São Paulo), 
Pr. Genivaldo Andrade de 
Souza, e destacamos ainda 
a participação dos irmãos 

Carlos Lauretti e esposa, da 
Igreja Presbiteriana Jardim de 
Oração, que trouxeram sua 
livraria para prestigiar nosso 
evento.

A semana foi de bênção 
total! Nossa gratidão à Igreja 
Batista do Jardim Primavera 
bem como ao presidente 
da SMHB, Humberto Pan-
toja, e ao Pr. Alípio Acácio 
Coutinho Junior. O Dia do 
Homem Batista foi celebrado 
nas igrejas da AIBALP, tendo 
os homens na direção de 
seus trabalhos e no dia 04 
de junho, com um culto na 
Igreja Batista Vila Nova Ma-
riana, na área continental de 
São Vicente, foi celebrado o 
Dia da SMHB, comemorando 
os 97 anos do trabalho ba-
tista masculino no Brasil, o 
orador foi o Pr. Carlos Djonis 
Carrocci, da IB Jardim Rio 
Branco e na parte musical as 
organizações representadas: 
GAM, Grupo de Louvor da 
igreja local, ER, o querido 
Gabriel Bernardes e SMHB, 
o irmão Mário Valter, am-
bos da Igreja Batista Cidade 
Ocian.
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Marcia Pinheiro
Redação de Missões Mundiais

Em Guiné-Bissau, costa 
ocidental da África, a 
recente conversão de 
mais de 35 pessoas que 

deixaram o islamismo para 
seguir ao Senhor Jesus é resul-
tado de muito trabalho e ora-
ções, tanto dos missionários 
que lá estão quanto de quem 
participa desta nobre missão 
de anunciar Cristo às nações 
pelo poder do Espírito Santo.

Os missionários Freddy e 
Elaine Ovando estão no país 
desde 2010. Dentista, Elaine 
lembra como se fosse hoje o 
dia em que, ainda no Brasil, 
soube que pessoas estavam 
morrendo devido a proble-
mas odontológicos.

“Naquele dia em que eu 
soube que pessoas estavam 
colocando até água de ba-
teria na boca para diminuir 
a dor de dente, me coloquei 
à disposição de Deus para a 
obra missionária”, revela a 
missionária.

Hoje, Elaine atende pacien-
tes no Consultório Odonto-

Eliana Moura
Redação de Missões 
Mundiais

Seja dia, tarde ou noi-
te, Deus não para de 
trabalhar. Por todo o 
Brasil, Ele tem mobi-

lizado corações, despertado 
vocações e tem sido o Deus 
de ontem, de hoje e de sem-
pre. O mesmo Deus que 
age na história age na vida 
de gente como todo mundo, 
que trabalha, estuda, vai 
à igreja, cuida da família, 
mas... Que faz tudo isso sa-
bendo que a sua vida parti-
cipa do movimento de Deus 
para com a humanidade.

A PIB Rio Verde, cidade do 
interior de Goiás, tem gente 
assim: que vive a missão. O 
Pr. Rodrigo de Vasconcelos 
e sua esposa, Gleice, traba-
lham com Educação Cristã 
e Missões na igreja. A frase 
que eles usam tem ajudado 
os irmãos a perceberem o 
sentido de viver missões de 
uma forma simples e com 
frutos eternos: “Missões, do 
outro lado da rua, do ou-
tro lado do mundo”. Assim 
como a cidade de Rio Verde 
tem sentido as boas conse-
quências do trabalho dessa 
comunidade de fé, o Haiti 
agora também conhecerá. É a 
Mariana, membro da igreja e 
integrante da caravana de 40 

lógico da Missão Batista em 
Bafatá. Muitas pessoas estão 
sendo atendidas e evangeli-
zadas. A missionária sempre 
agradece ao Pai pela oportu-
nidade de ser dentista.

pessoas da sua igreja que vão 
ao Haiti, pelo Tour of Houpe, 
em outubro deste ano, que 
nos conta mais sobre esse 
desafio que eles resolveram 
aceitar:

“Durante o Conexão Mis-
sionária, no início de 2012, 
ouvimos sobre o Haiti, so-
bre os projetos desenvolvi-
dos no país e também sobre 
os missionários no campo. 
No encerramento, o irmão 
João Batista (coordenador 

“Enquanto a broca odon-
tológica trabalha na sala de 
atendimento, crianças da nos-
sa escola estão sendo evange-
lizadas através do filme Jesus, 
na sala de espera ao lado. Ore 

do Ministério de Missões, 
na época) desafiou a gente 
– a igreja toda – a participar 
da Caravana Tour of Hope, 
de Missões Mundiais, para 
o Haiti. Desde então, não 
paramos de interceder e 
nos mobilizar para a via-
gem. A gente acei tou o 
desafio, afinal, é hora de 
ir mais longe! Depois de 
muito orar, o Pastor Rodri-
go de Vasconcelos lançou 
o projeto para a igreja em 
novembro de 2012. Com 

para que a semente do Evan-
gelho produza frutos na vida 
desses pequeninos e de seus 
familiares”, pede o missioná-
rio Freddy Ovando.

Uma missão
O maior desafio do casal 

missionário é anunciar Cris-
to para os muçulmanos. A 
Guiné-Bissau tem 90% de 
sua população dividida entre 
o islamismo e seguidores de 
crenças tradicionais. Apenas 
11% é de cristãos.

A missão de falar de Jesus 
parece difícil. Porém, os re-
sultados mostram um avanço 
progressivo da obra missio-
nária naquele país africano. 
O alvo dos missionários tem 
sido principalmente as crian-
ças. Pela fé, e com muito 
trabalho, eles acreditam que 
uma nova geração está sendo 
formada em Guiné-Bissau. 
Uma geração de adoradores!

“Só na Igreja Batista em 
Bafatá já temos 31 alunos 
recebendo treinamento so-
bre evangelismo. Também 
ensino crianças na EBD”, diz 
a missionária.

menos de um mês já éra-
mos 25 inscritos.

Tivemos o imenso prazer 
de fazer uma entrevista pela 
internet na Noite Missioná-
ria com o missionário André 
Bahia, da JMM, direto de 
Porto Príncipe. Resultado: 
nosso desejo de ir cresceu 
ainda mais e a gente foi 
tocado por Deus através do 
testemunho dele. Também 
conhecemos o Jean Daniel e 
o Reginald Pyrhus, semina-
ristas haitianos da JMM em 

E o trabalho destes missio-
nários não se limita a Bafatá. 
Eles também dão assistência 
às atividades em Gabu, uma 
das subdivisões de Guiné-
-Bissau.

“Tenho ido com frequência 
a Gabu, para ajudar no disci-
pulado de novos convertidos. 
Em breve, quatro pessoas 
receberão o batismo. As bên-
çãos não param por aí. Devi-
do ao expressivo número de 
crianças participantes da EBD, 
a missionária Elaine capacitou 
cinco professores. Eles vão 
pastorear os pequeninos da 
nossa congregação. Peça a 
Deus pelo Pr. Adulai Baldé, 
um obreiro nacional que par-
ticipou do treinamento e é o 
responsável pelo trabalho em 
Gabu”, compartilha Freddy.

Diariamente esses missio-
nários se lembram de todos 
os que ficaram no Brasil e 
que ajudam a sustentar este 
trabalho:

“Oramos para que vocês se-
jam abençoados pelo Senhor 
e continuem conosco nesta 
missão de levar Cristo até os 
confins da Terra”, encerra.

Belo Horizonte. Imagine? 
Isso só nos fez sonhar mais 
com a viagem e com tudo 
o que Deus faria por meio 
de nós lá.

Ainda há mais: Deus trou-
xe até nós dois haitianos ba-
tistas! São Rosenie e Renel. 
Eles saíram do Haiti em bus-
ca de melhores condições 
de vida no Brasil. Tem sido 
incrível conviver com os 
dois nos encontros da igre-
ja e no dia a dia. Estamos 
nos preparando com eles, 
estudando francês, segunda 
língua do povo haitiano.

Hoje somos 35 inscritos. 
Os desafios são grandes, e a 
viagem se aproxima. Iremos 
nos juntar aos outros volun-
tários do Tour of Hope no dia 
15 de outubro e seguiremos 
para o Haiti, participando da 
missão de Deus no mundo!”

E você? Já viveu a mis-
são de Deus do outro lado 
da rua e do outro lado do 
mundo? Faça parte das pró-
ximas viagens de voluntá-
rios e retorne ao Brasil com 
o coração transformado e 
tratado pelo Senhor da Mis-
são, entendendo melhor as 
necessidades do mundo. As 
oportunidades são muitas. 
Tome sua decisão. Mobilize 
pessoas. Escreva agora para 
voluntarios@jmm.org.br e 
faça parte. Doe-se.

Anunciando Cristo aos muçulmanos

Missionária Elaine Ovando feliz em cumprir o seu chamado

Crianças haitianas aguardam a chegada de mais uma caravana de voluntários do Tour of Hope

Do outro lado da rua,  
do outro lado do mundo
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Tatiane Malaquias Dias

“Cantarei para sempre o 
amor do Senhor; com minha 
boca anunciarei a tua fideli-
dade por todas as gerações. 
Sei que firme está o teu amor 
para sempre, e que firmaste 
nos céus a tua fidelidade” 
(Salmos 89.1 e 2).

É com este texto bí-
blico que descreve 
de forma tão clara o 
adorador que foi o 

nosso querido pastor Hélio 
dos Santos. E queremos 
agradecer a Deus por sua 
vida, por seus feitos, por 
sua história.

Ele nasceu no dia 02 de 
junho de 1926 de família 
humilde, sempre mostrou 
em sua casa que seria um 
diferencial nesta terra. Seus 
pais Paulo Minas dos San-
tos e Luiza da Conceição 
Santos tiveram esta certeza 
ainda na gestação. Sua mãe 
engravidou aos cinquen-
ta anos de idade, “ele se 
tornou o famoso Tempo-
rão”. Durante a gestação 
sua mãe se converteu e ele 
foi apelidado por ela de 
forma carinhosa, de Filho 
da Benção. Seu pai aceitou 
Jesus já no leito, enfermo, 
porém garantiu a Salvação 
em Cristo Jesus.

O então ainda menino 
Hélio, se converteu aos cin-
co anos e dedicou toda sua 
mocidade ao Senhor. Se 
casou aos 22 com sua es-
posa Elmira de Jesus Santos 
no dia 25 de setembro de 
1948. Com quem formou 
uma linda família, educan-
do seus filhos nos santos 
caminhos do Senhor. Seus 
filhos: Délio (in memória), 
Maria Luiza, Paulo Neto, 
Hélio Filho, Elionete, Célio 
e Elizabete. Seu sonho ain-
da não realizado é o retor-
no de seu filho que um dia 
de afastou do Evangelho.

Foi um avô querido pe-
los seus netos Melquisede-
que, Daniela, Ana Paula, 
João Paulo, Priscila, Victor 
Hugo e Marcos Antony. E 
também distribuiu amor, 
afetividade, aos queridos 
agregados: Celso, Denilce, 
Filipe, João Victor, Zeny, 
Jessé, e todos nós, que ca-
rinhosamente fomos aco-
lhido por seu grande amor.

Ainda na juventude re-
cebeu o santo chamado ao 
ministério pastoral, tendo 
realizado o curso de Ba-
charel em Teologia no Se-
minário Betel, vindo a ser 
ordenado no dia 01 de ja-
neiro de 1968. Em seguida 
tomou posse como Pastor 
Presidente na Primeira Igre-
ja Batista em Nova Belém, 
em Magé. Pastoreou ali du-
rante 7 anos. Foi convidado 
a pregar na PIB em Itaipú, 
em 1973 pelo seu compa-
nheiro de trabalho, também 
policial civil, Isaac Soares, 
onde a igreja ficou interes-
sada por ele, e, após muita 
oração ao Senhor o chamou 
para Pastor, esta igreja na 
qual tomou posse em 20 de 
julho de 1974. A presidiu 
com muitas lutas e desafios 
por 20 anos, com entrega 
e dedicação. Se dividia 
entre a vida ministerial e 
profissional, policial civil 
desde 18/10/1951, matrí-
cula 70074/1 e pastor do 
evangelho e sem dúvidas 
um grande pai de família 
com muita categoria em 
tudo que fazia.

Em 1994 fo i  jub i lado 
nesta igreja como pastor 
emérito, porém o natural 
não aconteceu, ele per-
maneceu aqui, vindo em 
todos os cultos, dirigindo 
perfei tamente seu carro 
até o último domingo dia 
19/05/2013. Em todo tem-
po teve um relacionamento 
exemplar e de uma grande 
excelência com seu pastor 
presidente Orvalino Alves. 
Um grande exemplo de 
ética e de submissão. Foi 
amigo e conselheiro dos 
amigos de colegiado, pas-
tor Isaias Pinheiro e Pastor 
Virgilio Dias.

É assim que a Primeira 
Igreja Batista em Itaipú se 
despede apenas fisicamente 
deste homem que ao che-
gar na igreja para os cultos 
acar inhava a cabeça de 
todas as crianças e apertava 
as mãos de todos os jo-
vens, senhores e senhoras. 
Foi um grande exemplo 
de homem para todos os 
homens. Descrever uma 
pessoa como este homem 
é algo muito de Deus, pois 
é simplesmente impossível.

Estará sempre em nossos 
corações.

Pr. Isaias Lopes Pinheiro

Ele era um homem íntegro e de muito valor,

Bom esposo, bom pai, bom avô,

Era cuidadoso, amava a todos, era cordial.

Ele era um homem nobre, fino no trato...

Bom amigo, e sempre sorridente

Ele era um homem simples,

Sabia ser grande na humildade,

Amava a verdade e vivia o amor.

Ele era um homem de oração,

Ensinava com a vida a santa devoção

Ele era um crente temente a Deus.

E pôde transmitir isso para os seus.

Ele era antes de tudo um pastor, poimen,

Terno, doce, amigo e protetor,

Cuidava das ovelhas do rebanho do Senhor.

Ele não está mais conosco, seu corpo dorme no pó,

Mas a sua lembrança está viva em nossas mentes e corações,

E sempre ficará por muitas gerações.

Seu nome é HÉLIO DOS SANTOS, que goza no céu de luz

Os lauréis da vitória prometida por Jesus.

Pastor Hélio dos Santos
02/06/1926 - 21/05/2013

Homenagem ao Pastor 
Hélio dos Santos
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Estava em Monte Dou-
rado, no vale do Rio 
Jari, aonde vou men-
salmente para lecio-

nar para um grupo de servos 
de Jesus e da sua igreja. Um 
privilégio dado por Deus, 
o de trabalhar na formação 
de obreiros. Vêm irmãos de 
Vitória do Jari, Laranjal do 
Jari e Munguba (do Amapá), 
Almeirim e Monte Dourado 
(do Pará). Estudo sério, um 
bom café, e sempre um bom 
peixe, no sábado.

Normalmente hospedo-
-me na casa do Sales, irmão 
da igreja local. Desta última 
vez, um galo tresloucado 
começou a cantar de madru-
gada, e às 10 da manhã ainda 
cantava. Que fôlego (e que 
falta do que fazer!) do penoso 
galináceo! Sales disse que foi 
presente de uma irmã da igre-
ja para seu filho. E ela deu-
-lhe logo dois galos! Citei-lhe 
um “provérbio” maldoso: 
“Quer se vingar de um ini-
migo? Dê uma corneta para 
o filho dele!”. A irmã deve 
ter querido se vingar dele... 
Dois galos! E, no ensejo, con-
tei a história do galo que se 
julgava o mais poderoso da 
fazenda onde morava. Mais 
poderoso que o boi, o cavalo 
e até mesmo que o dono da 
fazenda. É que quando ele 
cantava, o sol nascia. Só ele 
conseguia fazer isso. Nem 
o fazendeiro! O sol nascia 
porque ele cantava.

Uma noite, o galo ficou na 
farra até altas horas, perdeu 
o tempo, e só acordou às 9. 
O sol já ia alto. Consternado, 
ele descobriu que, cantasse 
ou não, o sol nasceria. Ele 
não era tão importante assim. 
Até entrou em crise existen-
cial. Não era o que pensava...

Há gente como este galo. 
Julga-se muito importante. 
Sem elas o mundo não iria 
bem, ou a igreja afundaria. 
“Quero ver a igreja se virar 
sem mim!”, diz o crente vai-
doso. Ou “Se não fosse por 
mim, o reino de Deus não 
avançaria!”, pensa o obreiro 
com complexo deste galo da 
história. Há famílias donas 
de igrejas (e como há!) que 
pensam que sem elas a igreja 
morreria. São pessoas que 
têm um conceito mais alto 
de si do que deveriam ter. 
Talvez a igreja melhorasse 
muito se elas saíssem! Vez 
por outra, no Facebook (onde 
há coisas boas, mas medram 

bobagens alimentadas pela 
falta de senso analítico, au-
sência cada vez mais aguda 
no cenário evangélico) apa-
rece um quadro com esta 
mensagem: “Você é insubs-
tituível!”. Aliás, título de um 
livro de autoajuda, da autoria 
de um escritor famoso. Todas 
as vezes que vejo tal quadro 
me recordo de uma frase: 
“Os cemitérios estão cheios 
de insubstituíveis!”. O mun-
do funcionava sem nós. E 
depois que nos formamos, o 
mundo ainda funcionará.

E também o reino de Deus. 
Para cada Moisés Deus tem 
um Josué. Para cada Elias 
Deus tem um Eliseu. Para 
um Judas que se vai, há um 
Matias que vem, e que até 
melhora o ambiente. Deus 
é Soberano. Usa quem quer, 
quando quer, e não deve 
nada a ninguém por isso. 
Usou a Assíria para discipli-
nar Israel, o Norte, e excla-
mou: “Ai da Assíria, a vara 
da minha ira!” (Is 10.5). Usou 
a Assíria, mas esta não ficou 
com crédito junto a ele. Ele a 
julgou. Nações e pessoas são 
instrumentos, apenas. O su-
jeito das ações é ele. O autor 
da história é ele. A glória é 
dele. O reino é dele, não nos-
so. A igreja é dele, não nossa. 
Só ele é insubstituível. Aliás, 
ele é O INSUBSTITUÍVEL.

O serviço cristão não é, 
como alguns dimensionam, 
algo a ser feito para ajudar a 
Deus nem para salvar a igreja 
de uma hecatombe espiritual. 
Deus não precisa de salvado-
res e a igreja é muito maior e 
muito mais poderosa do que 
pensamos. Ela sobreviveu a 
pessoas melhores e a pessoas 
piores que nós. Ela sobrevi-
veu à perda de um Paulo e 
ao surgimento de um Nero. 
Ela é de Jesus e exatamente 
por isso nunca será vencida.

O serviço cristão é útil, 
sim, ao reino e à igreja. Isto 
é inegável. Mas se falharmos, 
o reino e igreja continuam. 
Deus não fica desorientado 
porque perdeu um auxiliar 
de ponta. Ele não é alguém 
patético, mas é o Senhor. 
“Socorro e livramento virão 
de outra parte” (Ester 4.14). 
Ele terá outros para o serviço. 
Mas o serviço é, também, 
para termos senso de utilida-
de. Para mostrarmos nossa 
gratidão a Jesus (“O amor de 
Cristo nos constrange”- 2Co 
5.14). Para nos realizarmos 

como filhos de Deus. Quem 
serve com alegria é sempre 
abençoado. Não vive bus-
cando bênçãos. Sua bênção 
maior é servir. Quer glória 
maior que esta?

Sou pastor de uma igreja 
que foi muito machucada. E 
como é uma igreja amorosa 
e sensível, presumo que sua 
dor seja mais aguda do que 
se fosse uma igreja insen-
sível em relacionamentos. 
Sei que sou útil a ela.  Sou 
obreiro numa região carente. 
Mas não sou um herói. Nem 
um benemérito espiritual. 
Minha igreja me é mais útil 
que eu para ela. Meu campo 

me é mais útil que eu para 
ele. Dão-me, igreja e campo, 
oportunidade de me realizar 
como crente em Jesus (o pas-
tor não deixa de ser um cren-
te em Jesus!). Posso fazer 
alguma coisa para meu Sal-
vador. O serviço cristão não 
é para nossa glória. É para 
nós glorificarmos a Deus. É 
uma oportunidade para mos-
trarmos nosso amor a Jesus. 
Bem aventurado quem tem 
um espaço para ser servo. 
A grande bênção da vida 
cristã é ser útil. Porque o 
serviço cristão enriquece 
o servo. Dá uma dimensão 
enorme à sua vida. Servir 

beneficia mais a quem serve 
que a Deus. Ele anda bem 
sem nós. Nós não andamos 
bem sem ele. Nossa vida tem 
mais sentido quando somos 
instrumentos dele.

O galo que ficou na gan-
daia e perdeu a hora me lem-
bra de um personagem de 
humor (humor fraco, mas 
humor) da televisão. Um 
personagem chamado Batista 
elogiava muito o chefe e este 
apenas dizia: “Menos Batista, 
menos...”. Pois, se alguém 
pensa de si mesmo que é o 
galo que faz o sol nascer, fica 
esta palavra: “Menos Batista, 
menos...”. Seja servo.
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Alex Oliveira
Pastor Auxiliar na PIB em 
Divinópolis, MG

Há quase três mil 
anos, o sábio rei 
Salomão advertiu: 
“Não removas os 

antigos limites que teus pais 
fizeram” (Prov. 22.28). Creio 
que um dos maiores perigos 
para a fé cristã é a relativi-
zação de seus princípios. 
Com o advento do neopen-
tecostalismo, isso se tornou 
uma triste realidade. Nossos 
limites de outrora, tão defen-
didos a duras penas pelos 
nossos antepassados, ultima-
mente tem sido questionados 
até mesmo por membros de 
nosso próprio arraial e, sor-
rateiramente, nossa límpida 
e inquestionável história, 
tem ficado relegada a pági-
nas amareladas de livros no 
fundo de uma estante. No 
começo de minha caminha-
da cristã, ainda se discutia 
a possibilidade ou não da 
compra de uma bateria para 
complementar o arsenal de 
instrumentos já introduzidos 
na igreja no auxílio da músi-
ca, no momento de “cânticos 
espirituais”.

Como eram bons aqueles 
tempos! A igreja era bem 
mais forte e não nos preo-
cupávamos muito com as 
chamadas inovações, pois 
estávamos blindados contra 
elas. Tudo em nome do zelo 
e da imutável máxima da 
“Sola Scriptura”. Mas, tudo o 
que é bom passa. Os tempos 
mudaram e como mudaram. 
Hoje, além das preocupações 
constantes com a evangeli-
zação e com os grupos mi-
noritários que querem calar 
a voz da igreja, precisamos 
também reforçar nossas con-
vicções no tocante a algumas 
inovações que tem sido tra-
zidas para o seio da igreja, 
inovações essas muitas vezes 
contrárias aos princípios da 
Palavra de Deus, dentre as 
quais, destaco o “Pastorado 
Feminino”.

Não há, em toda a escritu-
ra, um só texto que embase 
esta, que talvez venha a ser, 
um divisor de águas para 
nossa tão sonhada unidade. 
Não se trata de apologia ao 
machismo nem de uma infe-
riorização da mulher. O fato 
é que o pastorado feminino 
não encontra respaldo em 
nenhum dos 66 livros da 
Bíblia, e tentar bater nessa 
tecla, é dançar conforme a 
música daqueles que querem 
a todo custo, dar um matiz 
mais moderno à igreja. Eu até 
aceito o fato de que a igreja 

precisa estar atenta às mu-
danças de nosso tempo e se 
adequar a elas. Mas isso não 
significa que tenhamos de 
abrir mão de nossos valiosos 
princípios, uma vez que estes 
foram ao longo dos nossos 
400 anos de história batista, 
a bússola de nossa caminha-
da. Abaixo, listo pelo menos 
dois motivos pelos quais não 
concordo com o pastorado 
feminino. Não me considero 
retrógrado nem um inquisi-
dor, mas apenas um pastor 
que ama a verdade e luta por 
ela. Vejamos então o porquê 
de minha assertiva:

1) O pastorado feminino 
não é bíblico, pois este 
fere o princípio da 
liderança masculina

A mulher não é a cabeça do 
homem, mas o homem a ca-
beça da mulher. Isso é indis-
cutível e muito claro em I Co-
ríntios 11:3. Ou seja, a lide-
rança recai sobre o homem e 
não sobre a mulher. No caso 
da igreja, isso se torna ainda 
mais amplo se entendermos 
que Cristo lidera espiritual-
mente a igreja, outorgando 
ao homem, a sua liderança 
visível e corpórea através dos 
“pastores”. Vale aqui salien-
tar que esta liderança começa 
em casa e se estende para o 
âmbito eclesiástico. Se uma 
mulher assume o pastorado, 
este princípio fica totalmente 
comprometido. Não há nada 
de errado em a mulher lide-
rar ministérios, pois estes não 
são a igreja, mas parte dela. 
Não sou contra o ministério 
feminino, mas contra o mi-
nistério feminino ordenado.

Muitas mulheres contri-
buíram significativamente 
para o crescimento do reino. 
Jesus mesmo foi servido por 
muitas delas que o ajudavam 
em suas viagens, cuidando 
de suas necessidades e de 
todo o grupo. Isso em nada 
muda nossa argumentação. A 
mulher é sim, imprescindível 
para o bem estar da comuni-
dade eclesiástica, mas isso 
não significa que possa assu-
mir a liderança espiritual da 
mesma. Mas talvez uma per-
gunta esteja martelando sua 
mente neste momento: “E as 
profetisas do antigo testamen-
to? Não teríamos aí um forte 
argumento para embasarmos 
biblicamente a ideia do pas-
torado feminino?” A resposta 
é: Não! É importante salientar 
que elas eram profetisas e 
não sacerdotisas. A liderança 
espiritual do povo sempre 
esteve a cargo dos sacerdo-
tes. Mulheres até poderiam 
também exercer sem proble-

mas, cargos civis, como por 
exemplo, o juizado, mas o 
ofício sacerdotal só poderia 
ser exercido pelos homens. 
Eram eles os responsáveis 
pelos sacrifícios e atos de 
culto. E a eles, se submetia 
todo o povo, inclusive as 
juízas e profetisas daqueles 
tempos. Quanto às sacerdo-
tisas da antiguidade, estas 
eram pagãs, e Deus advertiu 
seriamente seu povo para 
que não copiasse tais práticas 
(Lv 20:23). Até mesmo os reis 
se submetiam aos sacerdotes 
por reconhecerem seu ofício 
e importância. Por isso, esse 
argumento pró-pastorado fe-
minino não se sustenta.

Lembremo-nos de que Dé-
bora, mulher de Lapidote, 
uma das juízas do Antigo 
Testamento, disse a Baraque, 
comandante do exército de 
Israel, que a glória da vitória 
sobre Jabim, rei dos Cana-
neus, seria de uma mulher e 
não dele, devido a sua falta 
de coragem (Jz 4:4-9). Isso 
se cumpriu literalmente, pois 
Jael, uma mulher, matou a Sí-
sera, comandante do exército 
de Jabim, o que deveria ter 
sido feito por Baraque. Isso 
nos mostra que até mesmo 
Débora entendia seu papel 
e reconhecia que não era 
comum a glória ser de uma 
mulher, nem esta assumir al-
gum tipo de liderança. Além 
do mais, o papel da mulher 
sempre foi o de ajudadora 
e assumir responsabilida-
des que fogem ao padrão de 
Deus é por deveras prejudi-
cial não só para ela mas para 
um todo.

2) O pastorado feminino 
não é bíblico, pois o 
mandamento divino é para 
homens e não mulheres

Em II Coríntios 14:37, Pau-
lo disse que as coisas que ele 
escrevia eram “mandamentos 
do Senhor”. Então, quan-
do ele escreve suas cartas 
para Timóteo e Tito, dois 
pastores, lista os requisitos 
para aqueles que aspiram ao 
episcopado (I Tm 3:1-7 e Tt 
1:5-9 respectivamente). Ora, 
se o que Paulo escrevia eram 
mandamentos do Senhor, en-
tão, os requisitos para o mi-
nistério e consequentemente 
quem o exerceria, partiram 
do próprio Deus. É interes-
sante que Paulo sempre se 
refere ao homem em todos 
os versículos. Nada é dito 
para a mulher, pelo menos 
neste bloco, por quê? Paulo 
era machista? Absolutamente 
não. O fato é que ele não 
tinha em mente entregar esta 
responsabilidade nas mãos 

de mulheres, uma vez que 
seu papel já estava bem defi-
nido na igreja.

Ensinar coisas que a Bíblia 
não ensina é errado e perigo-
so (Pv 30:5-6). Se mulheres 
pudessem ser pastoras, isso 
não seria de certa forma as-
severado explicitamente nas 
escrituras, como é o caso dos 
pastores? Não temos proble-
mas, por exemplo, quanto 
ao cargo de diaconisas, pois 
estas são mencionadas na 
Bíblia como é o caso de Febe 
(Rm 16:1) cujo termo “servir” 
no original é “diaconon” e, 
de forma contextualizada, 
as mulheres em I Timóteo 
3:11. Na igreja primitiva, as 
mulheres solteiras e as viúvas 
também eram admitidas na 
qualidade de diaconisas. O 
mesmo não acontece com 
o pastorado. Este é bem de-
finido. Outro ponto muito 
relevante é o fato de que os 
requisitos para o pastorado 
“masculino” são muito claros 
em I Timóteo 3:1-7 e Tito 
1:5-9. Pergunto: Quais os 
requisitos para o pastorado 
feminino? Onde estão? Se-
riam estes requisitos mascu-
linos aplicáveis as mulheres? 
Creio que teríamos certa di-
ficuldade de entender como 
uma mulher naqueles tempos 
poderia ser espancadora, 
(Almeida Revista e Corrigida) 
ou violenta (Almeida Atua-
lizada). Como uma mulher 
poderia governar bem a sua 
própria casa? Isso não é uma 
incumbência dos homens? 
Ou seria isso também passí-
vel de discussão?

Certo irmão me fez a se-
guinte pergunta defendendo 
o pastorado feminino: “O que 
é que o pastor faz que a mu-
lher não pode fazer?” Bem, 
em resposta a essa pergunta 
faço outra pergunta: “O que 
é que o homem faz em casa 
na qualidade de líder que a 
mulher não possa fazer?” No 
entanto, sua posição não é 
discutida. A questão não é 
o potencial da mulher, mas 
o princípio estabelecido por 
Deus que deve nortear a vida 
familiar sendo estendido à 
igreja. Se levarmos em conta 
a aplicabilidade dos textos 
bíblicos, veremos que estes 
se aplicam exclusivamente 
aos homens e não as mulhe-
res. Outro ponto muito inte-
ressante está no fato de que 
Paulo, em Efésios 4:11,12, 
nos diz que Ele (Jesus), deu 
uns para “Pastores”, e não 
pastoras. Tudo bem, antes 
de qualquer objeção, existem 
hoje “mestras” na igreja? Sim! 
E doutoras? Também não 
vejo problemas. Ah, e profe-

tisas? Graças a Deus que sim. 
Mas já vou antecipando que 
nenhuma dessas atribuições 
confere à mulher poderes 
para liderar espiritualmente a 
igreja. São úteis para fortale-
cê-la e aperfeiçoar os santos, 
mas a liderança espiritual e o 
cuidado das ovelhas recaem 
exclusivamente sobre os pas-
tores (I Pedro 5:2).

As mulheres são excelentes 
em dons de hospitalidade, 
misericórdia, ensino e ajuda. 
Muito do ministério da igreja 
depende das mulheres. As 
mulheres na igreja não são 
restritas do ministério de orar 
em público ou profetizar 
(I Coríntios 11:5), apenas 
de exercerem autoridade 
espiritual sobre a igreja. A 
Bíblia em nenhum lugar faz 
restrições quanto às mulheres 
exercerem os dons espiritu-
ais que incluem o ensino (I 
Coríntios 12). As mulheres, 
assim como os homens, são 
chamadas a ministrar aos ou-
tros, a demonstrar o fruto do 
Espírito (Gálatas 5:22,23) e a 
proclamar o Evangelho aos 
perdidos (Mateus 28:18-20; 
Atos 1:8; I Pedro 3:15).

Finalizo com uma fala do 
Pr. Augustus Nicodemus: 
“Até mesmo Jesus escolheu 
doze homens para o colégio 
apostólico. Muitas mulheres 
o ajudariam, mas ele chamou 
homens para esta função 
específica. Quando Judas se 
enforcou, abriu-se uma vaga 
no colegiado e esta foi pre-
enchida por um homem, Ma-
tias, até o chamado de Paulo. 
Talvez Maria, a mãe de Jesus, 
fosse a mais indicada para 
esta função, mas não. O que 
vemos é uma continuidade 
do comissionamento inicial.”

Meus irmãos, meu objetivo 
não é polemizar, mas ajudar. 
Num tempo em que o relati-
vismo já se tornou crônico 
entre nós, precisamos decidir 
de que lado estamos. Se do 
lado da verdade inegociável 
da palavra de Deus, ou do 
lado daqueles que vão fa-
zendo suas concessões em 
nome da “paz e da harmonia 
no corpo de Cristo”. Sou ple-
namente consciente das mu-
danças sociológicas e con-
ceituais pelas quais estamos 
passando, mas o que defendo 
são os princípios imutáveis 
da verdade. Viver piamente 
em Cristo é estar disposto a 
pagar o preço. Os tempos 
podem até terem mudado, 
mas “A Palavra do Senhor 
permanece para sempre” e 
é esta palavra que deve de-
terminar o valor daquilo que 
cremos e defendemos. Que 
Deus nos ajude neste ínterim.




