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E D I T O R I A L

O que sobra 
do tempo?

“Quem teve a ideia de cortar 
o tempo em fatias, a que se 
deu o nome de ano, foi um 
indivíduo genial. Industria-
lizou a esperança fazendo-
-a funcionar no limite da 
exaustão. Doze meses dão 
para qualquer ser humano se 
cansar e entregar os pontos. 
Aí entra o milagre da reno-
vação e tudo começa outra 
vez, com outro número e 
outra vontade de acreditar 
que daqui para adiante vai 
ser diferente...” (Cortar o 
Tempo – Carlos Drummond 
de Andrade).

Como cita o poema, 
a proposta do “ano 
novo” traz a ideia 
de recomeço. De 

que a partir de tal data, nos-
sas decisões, planos, sonhos 
serão renovados e trarão no-
vas perspectivas. Contudo, 
como a própria Bíblia des-
creve, quem somos nós para 
acrescentar um dia sequer 
a nós mesmos, ou quem de 
nós pode dimensionar o tem-

po de Deus, tempo esse que 
iguala um dia a mil anos? A 
Bíblia cita também que há 
um tempo determinado para 
cada ocasião e diz também 
que basta a cada dia as suas 
próprias preocupações. Ou 
seja, Deus se preocupa com 
o tempo, tanto, que deixou 
para nós diversas instruções 
a respeito dele para que não 
viéssemos ficar ansiosos ou 
temerosos com o amanhã.

Entretanto, por mais que te-
nhamos todas essas recomen-
dações, somos seres comple-
tamente falhos e insistentes 
no erro de querer antecipar 
ou adiar as coisas. Pensamos 
ter o controle sobre o tempo, 
simplesmente por determi-
narmos socialmente que após 
365 dias um novo ciclo tem 
início. O tempo, fatiado ou 
não - parafraseando o poema 
citado - vai passar, mas a nos-
sa essência, caráter, valores, 
e as consequências das nos-
sas escolhas permanecerão. É 
clichê, mas a verdade é que 
se nós não mudarmos, ano 

após ano as coisas perma-
necerão iguais, mesmo com 
novos sonhos e projetos. 

É fato que nem tudo o que 
planejamos se realiza, nem 
todas as metas conseguimos 
cumprir e nem tudo o que 
pedimos a Deus nos é con-
cedido. Contudo, devemos 
dar graças a Deus por isso. 
Já pensou se todas as nossas 
orações fossem respondidas 
com um “sim”? Digo pelas 
minhas, minha vida estaria 
uma bagunça! Deus é cuida-
doso, Ele é Pai e deseja que 
cresçamos. E para crescer 
muitas vezes teremos que 
ouvir um “não” ou um “espe-
re”, às vezes o aprendizado 
virá de uma perda, ou de um 
erro. Tempo gasto em oração 
é tempo para conhecermos 
e reconhecermos nossas fra-
quezas e anseios diante dA-
quele que já está no futuro.

Tem uma música do can-
tor Rodolfo Abrantes, que 
chama-se “Até que a casa 
esteja cheia”, e que traz uma 
frase que me chama bastante 

a atenção: “Que das minhas 
feridas saia poder pra curar”. 
Quando planejamos um “ano 
novo” jamais ousamos a cogi-
tar derrotas, perdas, doenças, 
mágoas, dores, enfim, só 
pensamos coisas positivas. 
Mas a própria Palavra de 
Deus afirma que no mundo 
teríamos aflições. O que vai 
definir a influência dessas 
circunstâncias em nossas vi-
das é a forma como lidamos 
com elas. Como a letra da 
música diz, mesmo em meio 
as dores, falhas e dificuldades 
que teremos em 2016, que 
possamos aprender e crescer 
com cada uma delas e usá-
-las como testemunho para a 
edificação de vidas, “Porque 
o Reino de Deus não consiste 
em palavras, mas em poder” 
(I Co 4.20). Que em 2016 to-
dos nós, Batistas brasileiros, 
sejamos “Transformados pelo 
Poder do Reino de Deus”.

Paloma Furtado,
jornalista, secretária de 
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O Brasil precisa mudar!

Os 30 juristas da presidente 
- que mais parecem os profe-
tas de Baal ( Bíblia) - protes-
taram contra o impeachment. 
Ocorre que nenhum deles 
conseguiu rebater de forma 
real ao assunto que os impe-
trantes desse pedido fizeram 
para impedir que a mesma 
continuasse na presidência 
da República, o que se pode 
ver pela maneira que a de-
fenderam, pois não se tratava 

somente de assunto pessoal, 
bem como político, mas de 
crime de responsabilidade 
fiscal. A presidente caiu no 
pecado da mentira, haja vis-
ta quando pretende escon-
der seu mau relacionamento 
com o vice-presidente Michel 
Temer. Realmente, o Brasil 
precisa mudar.

Eber Soares de Souza,
membro da Primeira 

Igreja Batista de Niterói - RJ

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

No domingo pró-
ximo ao Dia da 
Criança deveria 
ser propício um 

pequeno recital do coro 
infantil. Entretanto, muitas 
Igrejas abandonaram ou ain-
da não inscreveram em sua 
estrutura organizacional a 
existência de um coro in-
fantil, que deve integrar o 
ministério de música.

Atualmente, naquela data, 
são improvisadamente con-
vocados garotos e garotas, 
entre 06 e 12 anos de idade, 
pertencentes ao ministério 
das crianças da Igreja, para 
cantar, sem qualquer instru-
ção musical efetiva.

Essas apresentações têm 
um efeito deseducador: As 
crianças percebem que essa 
não é uma atividade séria, 
pois não é requerido delas 
disciplina e aprendizagem; 
no futuro, se forem para os 
coros juvenil (mais de 12 
anos de idade), jovem (mais 
de 16 anos de idade), ou 
adulto, serão maus coristas. 
O coro infantil é necessário 
ao bom desenvolvimento da 
atividade coral na Igreja.

As crianças de 06 a 08 anos 
de idade possuem energia 
física e mental, curiosidade, 
receptividade, e são capazes 

de solfejar. Podem perceber 
as diferenças de coloração 
tonal dos instrumentos. Te-
rão bom rendimento, se a 
regente tiver prévio cuidado 
com a instrução musical dos 
coristas, dando atenção ao 
timbre, à extensão e à tessi-
tura das vozes infantis.

É frequente nos coros infan-
tis o problema da desafina-
ção; a regente deve pesquisar 
as causas (Ver: Jean Ashworth 
Bartle, Sound Advice: Be-
coming a Better Children’s 
Choir Conductor. Oxford: 
University Press, 2012). Ou-
tro problema é que as crian-
ças pouco podem contribuir 
para o ambiente da adoração 
coletiva. 

Há a função de instruir, 
que é ensinar como cantar 
em um coro, e a função de 
educar, que consiste em for-
mar, desde a tenra idade, co-
ristas conscientes da missão 
do canto coral (Ver: Henry 
H. Leck, Creating Artistry 
Trough Choral Excellence. 
Hal-Leonard, 2009).

A liderança deve exigir 
do regente do coro infantil 
que ele não se preocupe 
apenas em fazer cantar, mas 
retire do canto efeitos de 
educação musical, moral e 
religiosa. Esse canto deve 
caracterizar-se pela pure-
za das vozes e clareza da 
emissão vocal. A letra deve 
estar dentro da compreen-

são da criança, ilustrando 
algo bom e útil.

Tão importante será a es-
colha das peças musicais a 
serem cantadas; certamente 
não serão escolhidas peças 
sob a influência deletéria da 
música de “rock”, mesmo 
que mascaradas como “rock 
gospel” (roque santeiro).

Quase todos os composi-
tores eruditos, até o tempo 
de J.S.Bach (cerca de 1730), 
compuseram obras corais 
para serem executadas por 
meninos. Em parte, porque 
o coro misto (homens e mu-
lheres) não era tolerado pela 
liturgia católica.

Durante os primórdios do 
regime republicano no Brasil, 
as autoridades educacionais 
deram pouca atenção ao en-
sino musical. Nas décadas de 
30 e 40 assumiu um cunho 
político. Nessa época, foi 
organizado em Pernambuco, 
sob a orientação do professor 
Fabiano Lozano, e nas escolas 
públicas do Brasil, sob a dire-
ção do maestro Heitor Villa 
Lobos. Em 1941 eu estava en-
tre os 40 mil juniores que, no 
Estádio do Vasco da Gama, 
tinham sido orientados pela 
manosolfa de Villa Lobos.

Sob inspiração democrá-
tica, o Governo Federal, na 
década de 80, criou o Projeto 
“Villa-Lobos” para apoiar e 
estimular a atividade coral no 
país, que foi coordenado por 

Elza Lakschevitz (Ver: OJB, 
09 out 1988 e 03 ago 2008). 
A Lei nº 11.769, de 18 de 
agosto de 2008, tornou obri-
gatório o ensino da música 
no grau fundamental.

Com espírito pioneiro, Al-
ciléa Serafim Silva implantou 
um coro infantil (com 75 
crianças) em Brasília (Ver: JB, 
05 junho 1983).

Os coros infantis, dentro e 
fora das Igrejas, entretanto, 
ainda são deficientes; não 
têm literatura especializada, 
recorrem a arranjos; sob o 
ponto de vista artístico, não 
atingem a altura dos “Meni-
nos cantores”.

Na Inglaterra, os coros 
infantis eram desafiados a 
executar o Hino “All Things 
Bright and Beautiful”, de Ce-
cília Alexander e Louis Spohr 
(Ver: “The Hymnal”. The 
Episcopal Church. New York: 
1982). Este é um dos vários 
Hinos que Cecilia escreveu 
para interpretar frases do 
Credo Apostólico, em uma 
linguagem que as crianças 
pudessem entender. Aqui 
no Brasil, nem os adultos 
cantam hinos pensando no 
Credo.

Excepcionalmente, o Coro 
Infantil da UFRJ, criado em 
1989 pela maestrina Maria 
José Chevitarese, já cantou 
com orquestras sinfônicas, 
em montagem de óperas.

Podemos citar “Meninos 

cantores” exemplares: De 
Leipzig, de Dresden, de Vie-
na, de Paris, de Petrópolis; 
e os Coros da Christ Church 
Cathedral (Oxford), do King’s 
College (Cambridge) e de 
Fort Worth (Texas, USA).

A liderança deve guiar-se 
por um programa de instru-
ção e educação musical para 
crianças, com as seguintes 
características:

1. O coro infantil deve 
dar às crianças da Igreja opor-
tunidade de serviço regular;

2. A participação no coro 
infantil dá oportunidade de 
liderança no serviço; os mais 
aptos assumirão o serviço;

3. O coro infantil provi-
dencia oportunidades para 
construir o caráter cristão das 
crianças;

4. O coro infantil deve 
ser parte de um processo 
educacional articulado com 
outros setores da Igreja;

5. O coro infantil pode 
atrair crianças de famílias que 
não frequentam Igrejas.

Cabe a nós a tarefa de des-
pertar os responsáveis pela 
instrução e educação musical 
nas Igrejas.

Em uma época em que es-
casseiam os coros e pululam 
as equipes de louvor, são 
desprezados os hinários e far-
tamente utilizados os “play-
-backs”, é tempo de preservar 
o canto coral.

MÚSICA
ROLANDO DE NASSAU

Coro infantil
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
pastor, professor de Psicologia

Primeiro  
“hoje” do ano

reflexão

“Não vos inquieteis, pois, 
pelo dia amanhã, porque o 
dia de amanhã cuidará de si 
mesmo. Basta a cada dia o 
seu mal” (Mt 6.34).

Nossa mente in-
segura e ansiosa 
tem dificuldade 
em trabalhar os 

problemas do aqui e agora, 
por causa de sua preocupa-
ção com os dias de amanhã, 
cujas dificuldades nos cau-
sam medo. Jesus procura nos 
mostrar a importância do dia 
de hoje, dizendo: “Por isso, 
não fiquem preocupados 
com o dia de amanhã, pois o 
dia de amanhã trará as suas 
próprias preocupações. Para 
cada dia bastam as suas pró-
prias dificuldades” (Mt 6.34).

Jesus, do alto da Sua origem 
eterna, bem que poderia insis-
tir conosco, no sentido de não 
enfatizar o dia a dia. Afinal, o 
certo não seria concentrar nos-
sa atenção no futuro, quando 

viveremos na eternidade de 
Deus? Providenciar a seguran-
ça futura do nosso bem-estar 
não deveria ser mais importan-
te do que os problemas triviais 
do presente?

Praticamente, não existe a 
dimensão “ano” – Ela é uma 
construção fictícia. O arranjo 
cumulativo da duração diá-
ria, na verdade, tem um total 
diferente de dias, em diferen-
tes sociedades. Ao nos en-
sinar a importância de cada 
dia com Deus, o Senhor dos 
dias, Jesus Cristo, enfatiza o 
sentido espiritual do tempo. 
O que vale, em cada hoje, é 
o montante do tempo que vi-
vemos de acordo com Deus, 
o Senhor do tempo. Cada dia 
de hoje que compartilhamos 
com Cristo significa uma 
preocupação a menos com 
os dias do amanhã. Hoje, o 
primeiro “hoje” do ano, me-
rece ser vivido com Cristo. 
Porque, com Ele, nosso ama-
nhã estará garantido. 

Manoel de Jesus The, 
pastor, colaborador de OJB

Ao longo dos anos 
do século 20 nunca 
vimos um fim de 
ano tão tumultuoso 

como o de 2015.  As incerte-
zas levaram-me a um salmo 
antigo, muito adequado para 
tempos novos. É o Salmo 23. 

Alguns usam o Salmo para 
repousar na esperança de 
que tudo será providenciado 
por Deus que, como Bom 
Pastor, nada lhes faltará. Uma 
antiga tradução prefere: “O 
Senhor é meu Pastor e Ele 
não me faltará”. Isso muda a 
expectativa do que virá pela 
frente.

A ovelha, para desfrutar de 

pastos verdejantes, depende 
totalmente do pastor. Quanto 
mais saudáveis as ovelhas, 
maior era a fama do pastor. 
Alguns alcançavam grande 
fama neste exercício. A pre-
sença do pastor eliminava a 
diferença entre os trajetos, 
pois, para a ovelha, a visão 
do pastor trazia-lhe seguran-
ça total. A ovelha sabia como 
ele manejava bem a vara e o 
cajado. O lobo e outros peri-
gos respeitavam a presença 
do pastor. 

A ovelha não bebe em água 
corrente, então, o pastor tira-
va água do poço (todos pro-
fundos) e, perfurando bura-
cos na rocha, com talhadeiras 
de ferro, enchiam-nos de 
água fresquinha para deleite 

das ovelhas. Esses buracos 
eram chamados de cálice. 
Os cálices estavam sempre 
transbordantes. 

Enquanto vivesse, a ovelha 
notava a presença e a pro-
ximidade do pastor, e sabia 
que no tempo certo ele a 
levaria de volta ao lugar de 
descanso. 

Que bom saber que qual-
quer tempo é bom tempo, 
porque a bondade e a fide-
lidade do Pastor jamais nos 
faltará.

Saiba, ele não estará ausen-
te em 2016. Ele não faltará, 
e isso Ele faz porque Ele tem 
prazer em ser o nosso Pastor. 
Ele disse aos seus discípulos, 
quando esteve entre nós: “Eu 
sou o Bom Pastor”. 

Celson P. Vargas, pastor, 
colaborador de OJB

“Agrada-te do Senhor, e Ele 
satisfará os desejos do teu 
coração” (Sl 37.4).

O Senhor quer e 
pode atender os 
desejos dos nos-
so s  co rações , 

desde que eles estejam em 
concordância com Seus pro-
pósitos para nós. Esses de-
sejos têm basicamente duas 
fontes: Espiritual e humana. 
A humana terá origem nos 
nossos desejos naturais do 
corpo, e como os desejos do 
nosso corpo quase sempre 
não são os do nosso espírito, 
por poderem ser impuros ou 
pecaminosos, e, se nós, mes-
mo assim os buscarmos, não 
estaremos nos agradando do 
Senhor e, consequentemen-
te, não teremos o Seu agir 
para nos atender. Por outro 
lado, quando nossos desejos 
são de fonte espiritual, não 
vão nunca se constituírem 

em pecado, e naturalmente 
se encaixam nos propósitos 
do Senhor para nós, e assim 
sendo, Ele não apenas contri-
buirá para suas realizações, 
mas as realizará. Isso é pro-
messa de Deus, veja o texto. 
Seguem algumas aplicações:

1) - Se desejas um casamen-
to feliz, sonhe-o e busque-o 
nos valores de Deus, nunca 
nos desejos da carne, ou seja, 
luxo e exageros matérias, 
sexo antes do casamento, 
mentiras, infidelidades. “Dig-
no de honra entre todos seja 
o matrimônio, bem como 
o leito sem mácula; porque 
Deus julgará os impuros e 
adúlteros” (Hb 12.4).

2) - Se desejas filhos felizes, 
preparem-se espiritualmente 
para os conceber, gerar, rece-
ber e criá-los nos padrões do 
Senhor, ou seja, você deve 
criá-los, educá-los, amá-los 
com atitudes espirituais e não 
fazendo suas vontades com 
presentes e mimos excessivos 

para justificar suas ausências 
ou omissões na missão que 
é sua. Os filhos sabem dis-
so e sentem o golpe quando 
não o fazemos. A resposta é 
amarga: Rebeldia, perda do 
respeito, deseducação, perda 
de controle, despreparo para a 
sua sociabilidade - mau aluno, 
irresponsável, violento, men-
tiroso, intolerável, analfabeto, 
despreparado para o mundo, 
marginalizado, drogado, preso 
ou morto prematuro. Isso pode 
ser evitado se nossa missão de 
pais e filhos estiverem nos pa-
drões do Senhor: “Filhos, obe-
decei a vossos pais no Senhor, 
pois isto é justo. E vós, pais, 
não provoqueis vossos filhos 
à ira, mas criai-os na disciplina 
e na admoestação do Senhor” 
(Ef 6.1 e 4).  

Ponhamos isso como de-
sejos do nosso coração, mas 
que seja nos padrões que 
agradem ao Senhor. Ele os 
satisfarão. Suas promessas 
todas são cumpridas. Ele é 
Deus.

Salmo antigo,  
ano novo  

Quais são os desejos 
do teu coração?

O grande  
amor de Deus

Marinaldo Lima, pastor da Igreja Batista em Sítio Novo – 
Olinda - PE

Ninguém pode me amar com este amor
E a ninguém irei amar com tanto ardor.
Mas foi com este amor incomparável
Que o maravilhoso Deus me amou. 

Sem esperança estava neste mundo,
E vendo-me um perdido pecador
Mas quando encontrei o Deus eterno
Fui salvo, pois Sua Graça me alcançou. 
 
Mostrou que amou o mundo de tal forma
Que até o próprio Filho enviou.
O Verbo se fez carne e pra salvar-nos
Morrer na Cruz maldita aceitou.

No seu amor Jesus morreu por nós
Sentindo humilhação, escárnio e dor.
No seu poder Jesus venceu a morte
E no terceiro dia ressuscitou. 

Foi quando compreendi que Jesus Cristo
Os meus pecados sobre Si levou.
Pagou o alto preço no Calvário
Sendo eu ainda um grande pecador.   

Jesus tornou-se meu melhor amigo
Também meu Salvador e meu Senhor.
Estou com Ele aqui e após a morte
Pois vida eterna Ele me outorgou. 
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Francisco Mancebo Reis, pastor, colaborador de OJB

Pela glória que puseste no universo,
Que nos faz reconhecer um Criador, 
Exclama o coração, em gozo imerso:
“Gratidão, Senhor!”

Pelo Cristo que nasceu na estrebaria
Para ser do mundo o Eterno Redentor,
Nossas almas dizem, cheias de alegria:
“Gratidão, Senhor!”.

Pela Igreja que dirige os nossos pés
Nas veredas da justiça e do amor,
E os sustenta na bonança e no revés,
Gratidão, Senhor!

Pela vida de trabalho e de vitória,
Despertando o sentimento de louvor,
E marcando para sempre essa história,
Gratidão, Senhor!

Pelos pais, pelos mestres, pelo estudo;
Pelo ano que nos foi mui promissor,
Quem de nós poderia ficar mudo?
Digamos todos: “Gratidão, Senhor!”.

Cleverson Pereira do Valle, 
pastor, colaborador de OJB

O ano 2015 já foi 
embora, estamos 
no início de um 
novo ano. O que 

você sonhou e não fez em 
2015 agora fará só em 2016. 

O ano de 2015 foi difícil 
na área econômica, o nosso 
país está vivendo uma crise 
e precisará reagir. Também 
presenciamos a crise moral 
na política brasileira, muitos 
escândalos e prisões. Assisti-
mos tragédias em vários luga-
res no mundo, aqui no Brasil 
o distrito de Bento Rodrigues, 
em Mariana – MG, ficou em 
baixo da água, assim como 
outros distritos e municípios. 

Muitos morreram e famílias 
choraram os seus mortos, 
uma grande tristeza.

Enfim, 2015 foi embora. 
Alguns terão saudades desse 
ano, outros querem esquecer.

Recebemos um novo ano, 
2016 chega e há muita ex-
pectativa. O que nos espera 
neste ano? Ou melhor, o que 
esperar deste ano?

Não podemos esquecer 
jamais que a vida é dom de 
Deus, se você está vivo, agra-
deça a Ele. Deus deseja que 
cada ser humano tenha um 
relacionamento com Ele, e 
este relacionamento só pode 
existir através de Jesus Cristo. 
A Bíblia diz que Jesus Cristo 
veio reconciliar o homem 
com Deus, só através dEle 

é que o homem tem acesso 
a Deus. 

Neste novo ano acerte 
a sua vida com o Senhor, 
confesse os seus pecados 
a Jesus Cristo e tenha um 
relacionamento de verdade 
com Deus. 

O ano de 2016 será mara-
vilhoso ou péssimo, depen-
dendo da escolha que você 
fizer. Se você fizer a escolha 
certa - e a escolha certa é 
Jesus Cristo - você terá uma 
nova perspectiva de vida. Se 
você fizer a escolha errada, 
será um ano cheio de frus-
trações.

Que 2016 seja uma nova 
realidade na sua vida, que 
você comece o ano na pre-
sença de Deus. Feliz 2016!

Ano novo com Cristo

Gratidão, 
Senhor!
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Jeferson Cristianini, pastor, 
colaborador de OJB

Meu amigo levou 
sua filha Ana Jú-
lia para aprender 
a andar de bici-

cleta. Sua filha estava com 
medo de cair e se machucar, 
por isso seu pai colocou as 
rodinhas laterais para dar se-
gurança. Ana Júlia começou 
a pedalar e após ter confian-
ça nas pedaladas, seu pai foi 
retirando as rodinhas.

Alguns deslizes e tombos 
foram inevitáveis, mas a Ana 
Júlia é perseverante. Ela não 
desistiu. Quando o pai pen-
sou que a menina desistiria, 
ela após uma queda levantou 
e determinada disse que ten-
taria mais uma vez. Para a 
surpresa do pai ela levantou e 
começou a pedalar confiante 
e conseguiu andar com sua 
nova bicicleta. Sua alegria 
por poder pedalar sem ro-
dinhas foi contagiante e seu 
pai sentiu-se realizado por ter 
ensinado a filha a andar de 
bicicleta. O pai estava com 
o coração grato e com um 
senso de dever cumprido, e a 
Ana Júlia satisfeita e feliz por 
ter superado o medo. 

A Ana Júlia mostrou algu-
mas marcas das suas quedas 

Caminhos da Mulher de Deus
ZENILDA REGGIANI CINTRA,  

pastora e jornalista, Taguatinga, DF.

“Bem sei eu que tudo podes, 
e que nenhum dos teus pro-
pósitos pode ser impedido” 
(Jó 42.2).

Qu a n d o  D e u s 
tem um projeto 
na vida de uma 
pessoa, o melhor 

que se pode fazer é obede-
cer sem temor. Milhares de 
pessoas têm sofrido em suas 
vidas por deixarem prevale-
cer sentimentos contrários 
ao interesse de Deus: Medo, 
mágoa, ódio, rancor, dúvida, 
desânimo, vingança, ambi-

ção, avareza e outros que os 
impedem de viver plenamen-
te o que Deus tem para elas.

“Eu sei que tudo podes”. 
Isso é dito por Jó, em face 
do que havia sido decla-
rado pelo Todo Poderoso 
nos capítulos anteriores. É 
um reconhecimento de que 
Deus é onipotente e que o 
ser humano deveria ser sub-
misso a Ele. Deus foi capaz 
de executar todos os seus 
projetos. “Impedido” signi-
fica, literalmente, “Cortado, 
cortar o acesso a” e também 
“Restringir”. Então, o seu sig-

nificado neste versículo é que 
Deus tem todo o poder para 
que seus propósitos fluam 
para nós plenamente. Nada 
pode cortar o acesso dos 
propósitos de Deus a nós. Jó 
reconhece esta verdade, em 
um contexto de sofrimento e 
perdas, revelando a maturida-
de de sua fé. 

Nada e ninguém poderão 
impedir que os propósitos 
de Deus se cumpram em sua 
vida se você voltar-se para o 
Senhor, reconhecendo o Seu 
poder e submetendo-se ao 
Seu querer.

para todas as pessoas como 
se fosse uma medalha de sua 
conquista. Após conseguir 
pedalar sem as rodinhas, seu 
pai perguntou a sua filha como 
ela tinha conseguido, e a res-
posta dela o impactou. Ela 
disse, “Pai, coloquei fé no 
coração e escondi o medo no 
bolso”. Essa resposta impactou 
seu pai, a mim e certamente 
impactará você que lê este 
texto. Uma criança com uma 
convicção real da fé e da su-
peração. Nessa hora o pai da 
Ana Júlia viu e constatou como 
vale a pena ensinar os valores 
cristãos para os filhos, e como 
esses ensinos são aplicados em 
diversas áreas da vida.

Assim como na vida, a Ana 
Júlia e todos nós teremos que 
aprender a andar sem as rodi-
nhas. Até um ponto de nossas 
vidas, nossos pais, familiares, 
amigos e professores seguram 
a nossa vida e nos ajudam, 
mas há um momento em que 
precisamos aprender a andar 
por nós mesmos. Alguns tom-
bos e a sensação de fracasso 
fazem parte do processo de 
aprendizado, mas são nesses 
momentos em que coloca-
mos em prática a fé em Deus 
e como essa fé expulsa os 
temores. Na vida precisamos 
aprender a confiar no que 

aprendemos, a sufocarmos 
os medos e a olharmos para 
Jesus pela fé. A metáfora de 
andar de bicicletas pode ser 
útil na caminhada cristã. 

Assim como a Ana Júlia 
rompeu seu medo de cair, 
de passar vergonha e de ralar 
os joelhos, da mesma forma 
precisamos superar nossos 
temores e andarmos por fé e 
não pelo que vemos. Andar 
por fé é confiar que o Pai está 
cuidando de tudo o que tange 
nossas vidas, é descansar que 
o Pai está atuando em nosso 
favor por ação da graça e mi-
sericórdia. Andar por fé exige 
que coloquemos o medo no 
bolso e fé no coração. A Bíblia 
fala que “O amor perfeito lan-
ça fora o medo”. Quanto mais 
nos aproximamos do Senhor, 
menos medo teremos. Deus é 
amor e nos atraiu a Ele com e 
pelo amor redentor eterno. Só 
amamos porque Ele nos amou 
primeiro, e esse amor extirpa 
do nosso coração o medo. Os 
temores são sufocados pelo 
amor. Com fé no coração e o 
medo no bolso é que enfren-
taremos as dificuldades dessa 
vida. Foi o que Jesus disse: 
“No mundo tereis aflições, 
mas tendes bom ânimo, eu 
venci o mundo” (Jo 16.33).

Almir Luiz Gabardo, 
diácono da Primeira Igreja 
Batista de Curitiba – PR

Um dos maiores 
desafios da nossa 
vida cristã é, sem 
dúvidas, vivermos 

pela fé. Nós, seres humanos, 
temos a necessidade de acre-
ditarmos quando nos depa-
ramos com realidades que 
nem sempre nos revelam a 
presença de Deus em nossas 
vidas, ou seja, ver para crer. 
No Velho testamento, entre 
outros grandes eventos que 
marcaram a presença do Se-
nhor aos Seus profetas, o que 
mais me chama a atenção foi 
quando Deus falou com Moi-
sés face a face - texto relatado 
em Êxodo 33.11 - em muitas 
situações da sua trajetória 
tirando o povo hebreu do 
Egito e durante a peregrina-
ção pelo deserto durante 40 
anos. Podemos pensar que 
assim era fácil ter fé quando 
aquele povo podia sentir e 
ver a presença do Deus vivo 
durante a jornada e quando 
Moisés entrava no tabernácu-
lo e a presença do Senhor se 
manifestava através de uma 
coluna de nuvem que descia 
e se punha à porta, revelando 
a manifestação do poder de 
Deus naquele lugar e na vida 
daquele povo. 

Ao analisar este fato, uma 
pergunta que sempre faze-
mos é porque Deus não se 
manifesta da mesma forma 
que se manifestava no Velho 
testamento? Temos a neces-
sidade de termos e sentirmos 
situações sobrenaturais para 
que a nossa fé seja desper-
tada. Temos a promessa de 
Jesus ao subir aos céus que 
não estaríamos sozinhos. 
O Espírito Santo estaria e 
está conosco em todos os 

momentos. Mudou talvez 
apenas a forma de Deus se 
manifestar. Não alterou a 
Sua fidelidade porque Ele 
sempre está conosco. A nos-
sa caminhada cristã sem 
oração e sem fé não estará 
completa, mesmo porque, 
“Sem fé é impossível agradar 
a Deus” (Hb 11.6a).

Eu gosto de comparar a 
nossa fé com uma viagem de 
avião. Entramos, sentamos, 
apertamos o cinto de segu-
rança, ouvimos as instruções 
de segurança dos comissá-
rios de bordo e decolamos. 
Subimos e alcançamos a ve-
locidade de cruzeiro a 10 
mil metros de altitude. A 
viagem pode demorar al-
guns minutos, poucas ou 
muitas horas, porém, lá em 
cima, não podemos fazer 
mais nada. Estamos nas mãos 
do comandante. Se algo der 
errado precisamos confiar na 
habilidade e conhecimento 
de quem está pilotando a 
aeronave. Dependemos total-
mente do piloto. Assim deve 
ser a nossa caminhada de fé, 
precisamos crer que o Senhor 
é quem tem o controle das 
nossas vidas independente-
mente das turbulências, das 
nuvens escuras e das situa-
ções adversas que enfrenta-
mos. Ter fé é seguir em frente 
olhando para Jesus e tendo a 
certeza de que mesmo que 
nossas orações demorem 
para ser respondidas, nós 
estamos nas mãos do maior 
e melhor piloto, que dirige 
as nossas vidas até o nosso 
encontro com Ele, e que é 
o nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo.

Que Deus te abençoe, fi-
que na Paz do senhor! “Mas, 
o justo viverá pela fé; e, se 
retroceder, Minha alma não 
se compraz nele” (Hb 10.38). 

SUGESTÃO DE IMAGEM: AVIÃO NO CÉU – 
ALGUÉM DE DENTRO DO AVIÃO OLHANDO 
PARA AS NUVENS...

Desafio da fé

Fé no coração 
e medo
no bolso

Ano novo, 
planos perfeitos
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Redação de Missões 
Nacionais

O Instituto Batis-
ta de Carolina 
(IBC), no Mara-
nhão - MA, rea-

lizou o 1º Acampamento de 
Adolescentes. Foram 54 ins-
critos e cerca de 30 voluntá-
rios ajudaram na organização 
e realização do evento. Além 
de aprenderem a Palavra 
de Deus, os participantes 
envolveram-se em atividades 
esportivas e recreativas.

Segundo a missionária 
Adriana Dias, que está na 
direção do Instituto, todos 
se comportaram bem, obe-

Redação de Missões 
Nacionais

Na cidade de São 
Paulo, o final de 
2015 foi marcado 
por um grande dia 

de ação social promovido 
pela equipe do Projeto Novos 
Sonhos, que cadastrou 500 
crianças e atendeu mais de 
mil famílias. “Vimos a glória 
de Deus neste lugar. É sim-
plesmente isso que aviva em 
mim o chamado que Deus 
confiou a mim”, afirma a mis-
sionária Joana Machado.

Ao todo foram distribuídas 
1.100 cestas básicas, 1.500 
panetones Cristolândia, 3.600 
presentes para as crianças, 
e 5 mil refeições. Tudo foi 
possível graças ao apoio dos 
parceiros do Projeto.

Vidas foram impactadas 
pelo amor de Deus, demons-

decendo as regras. Um dos 
alunos, de 14 anos de idade, 
que tinha sido suspenso por 
agressão e estava sempre mal 
humorado, foi transformado 
durante o Acampamento. 
“A mãe dele obrigou-o a ir 
ao Acampamento e ele foi 
contrariado. Vi esse menino 
se transformar em outro no 
final de semana. Ele ficou ale-
gre, participativo, carinhoso. 
Foi algo de Deus”, conta a 
missionária.

Adriana ligou para a mãe 
do menino, e ouviu o seguin-
te relato: “Meu filho voltou 
irradiando luz, me abraçou, 
abraçou o pai, e disse que 
o pastor falava igual a eles 

trado por meio desta ação de 
compaixão em graça. O Pro-
jeto Novos Sonhos faz parte 
da Cristolândia São Paulo 
e tem abençoado crianças 
que vivem próximo a região 
conhecida como cracolândia. 

“Não tenho palavras para 
agradecer a todos que estive-
ram aqui, todos que abenço-
aram com cestas e presentes, 
todos que trabalharam in-

(adolescentes). Ele me dis-
se que você deu um livro 
a ele e que vai ler porque 
quer mudar o temperamento. 
Obrigada por investir na vida 
do meu filho!”.

O pastor citado pelo meni-
no é Demétrius da Silva, que 
lidera os adolescentes da Pri-
meira Igreja Batista da Vila da 
Penha, no Rio de Janeiro. E o 
livro que o menino ganhou 
da missionária se chama 
“Temperamentos Transforma-
dos”, do escritor norte-ame-
ricano Tim LaHaye. “Pastor 
Demétrius é meu amigo e 
eu sabia que Deus iria usá-
-lo. Ele conseguiu colocar 
Cristiano Ronaldo e Neymar 

cansavelmente. Em especial 
agradeço a minha mãe e par-
ceira Soraia Machado, meu 
esposo e parceiro Lael Rodri-
gues, ao meu pastor Carlos 
Eliseu e Igreja Batista Bom 
Retiro (IBBOR). Obrigada a 
todos os missionários que 
trabalharam junto comigo 
esse ano, e a todos que fazem 
parte dessa história e acredi-
tam que os sonhos podem se 

dentro da história bíblica de 
Jesus e Nicodemos. A galera 
amou!”, relata Adriana.

A missionária já planeja 
outras atividades para alcan-
çar não apenas alunos, mas 

tornar reais”, declara Joana.
Para apoiar este Projeto 

Missionário por meio ofer-
tas, escreva para pambrasil@
missoesnacionais.org.br ou 
faça contato com a Central 
de Atendimento de Missões 
Nacionais: (21) 2107-1818 
Rio de Janeiro / 4007-1075 
Outras Capitais e Regiões 
Metropolitanas / 0800-707-
1818 Demais localidades.

também as famílias, que já 
estão impactadas pela mu-
dança de comportamento 
das crianças e adolescentes 
do IBC. Interceda por este 
Projeto Missionário.

IBC realiza primeiro acampamento para adolescentes

Participantes gostaram de ouvir pregação do pastor Demétrius

Projeto Novos Sonhos promove dia de  
ação social na capital paulista

Equipe de missionários e voluntários que participaram da ação Famílias receberam cestas básicas

Alegria ficou estampada no 
rosto das crianças ao receberem 
os presentes



8 o jornal batista – domingo, 03/01/16 notícias do brasil batista 

Myrian Rosário, jornalista

Hospitaleira, ale-
gre e presente na 
vida da cidade, a 
Primeira Igreja de 

Ribeirão Preto - SP celebrou 
seus 95 anos de história, nos 
dias 13, 14 e 15 de novem-
bro de 2015. Foram noites 
em que a Palavra de Deus 
falou de modo claro, pela 
boca do pastor Eli Fernandes, 
vice-presidente da Convenção 
Batista Brasileira e ex-pastor 
da Igreja Batista da Liberda-
de - SP. “Seus sermões foram 
profundos e desafiadores, 
conduzindo a igreja ao desejo 
de ser cada dia mais relevan-
te. Em todos os momentos foi 
vista a mão do Senhor tocan-
do corações e vidas com a 
sua palavra”, observa o pastor 
Genilson Vaz, titular da PIB 
de Ribeirão Preto.

Na música estiveram pre-
sentes a cantora Pérsida Auai-
de (soprano - Ribeirão Preto) 
e o grupo “Os Filhos”, de 
Franca, que interpretaram os 
clássicos da música evangé-
lica dos anos 70 e 80, fazen-
do com que todos, de todas 
as gerações, pudessem se 
emocionar com canções de 
louvor que fizeram grande 
diferença. Dentro desse cli-
ma de festa e harmonia foi 
empossado na liderança do 
Ministério Jovem o pastor 
Tarsílio Moreira. 

A posse do pastor Tarsílio 
faz parte do forte incentivo 
ao ministério jovem, dado 
desde o início do ministério 
do pastor Genilson à frente 
da Igreja, há sete anos. “Assu-
mi o pastorado no dia 28 de 
julho de 2008. A Igreja tem 
crescido por batismos; minha 
esposa, que durante três anos 
foi ministra de música aqui, 
dinamizou a área da música, 
com a realização de vários 
musicais”, conta o pastor.    

No sábado, dia 14, data em 
que a PIB Ribeirão Preto foi 
fundada, após a celebração, 
Igreja e convidados desfruta-
ram de uma agradável confra-
ternização e comunhão. 

Perseguição e expansão
No início, a PIB-RP sofreu 

forte perseguição religiosa. 

Há um registro histórico que 
informa de um dos cultos na 
década de 40, quando “Dois 
soldados tiveram que guarne-
cer a entrada do templo, pois 
um grupo, liderado por um pa-
dre, queria apedrejar a Igreja”.

Superadas as dificuldades 
iniciais, ao longo de sua his-
tória, a Igreja sempre voltou 
seus olhos para abertura de 
Congregações, com vistas à 
organização de novas Igrejas. 
A lista é grande:

1. Primeira Igreja Batista em 
Franca
Organizada em 08/11/1969
Pastor Claudinei de Araújo

2. Primeira Igreja Batista de 
Guariba
Organizada em 26/11/1988
Pastor Olisvalte José dos Santos

3. Igreja Batista Pedras Vivas 
em Orlândia
Organizada em 27/06/2009
Pastor Jamil Abdalla Filho

4. Igreja Batista em Vila Al-
bertina – Ribeirão Preto
Organizada em 29/08/1992
Pastor  Donizetti Benedito 
Gimenez

5. Igreja Batista Manancial – 
Ribeirão Preto
Organizada em 15/11/1975
Sem pastor

6. Igreja Batista no Jardim 
Anhanguera – Ribeirão Preto
Organizada 30/05/2014
Pastor Marcos Roberto Fa-
bossi

7. Igreja Batista no Jardim 
Irajá – Ribeirão Preto
Organizada em 15/11/1975
Sem pastor

8. Primeira Igreja Batista em 
Santa Rosa de Viterbo
Organizada em 26/10/2013
Pastor Evandro Roberto Mi-
sael

9. Igreja Batista Betel - Ribei-
rão Preto
Organização: 15/11/1975
Pastor Lucio Carlos Ribeiro

10. Congregação Batista em 
São Joaquim da Barra - Con-

gregação atual
Pastor Laércio de Paula Souza

No atual pastorado foram 
organizadas três Igrejas: Igre-
ja Batista Pedras Vivas – Or-
landia, Primeira Igreja Batista 
em Santa Rosa de Viterbo e 
Igreja Batista Jardim Anhan-
guera – Ribeirão Preto. 

Membros bem cuidados
Os 470 membros da PIB 

de Ribeirão Preto são pasto-
reados pelo pastor Genilson 
Vaz, titular; pastor Tarsilio 
Moreira, Ministério Jovem; e 
pastor Gilson Amorim, Mis-
sões e Evangelismo. A Igreja 
conta ainda com o pastor 
Laércio de Paula, em São 
Joaquim da Barra. Todos os 
ministérios são bem estrutu-
rados e organizados.

Ministério Infantil: No or-
ganograma da Igreja, esse 
ministério está vinculado ao 
de Educação Cristã. A líder é 
pessoa dedicada e preparada 
para a função. Conta com 
equipe de ensino (EBD) e 
culto infantil (manhã e noi-
te). Realiza um Acampakids 
anualmente.

Jovens e Adolescentes: O 
MJ, como é conhecido, tem 
pastor de tempo integral, que 
desenvolve ações e progra-
mas específicos para essas 
faixas. Pastor Tarsilio Moreira 
assumiu a área em novem-
bro, durante o aniversário 
da Igreja, após bom tempo 
atuando na Igreja Batista de 
Perdizes. Está na fase de pla-
nejamento e fechamento de 
agenda para 2016.

Ministério de Casais: De-
nominado “Bem casado”, 
com reuniões mensais de 
estudo e comunhão.

Respirando missões
A PIB de Ribeirão Preto 

respira missões o ano todo. O 
pastor de Missões, pastor Gil-
son Amorim, trabalha com 
todas as ênfases: Missões 
Regionais, Estaduais, Nacio-
nais e Mundiais. Em todos 
os cultos matinais, acontece 
o “Momento Missionário” e 
a Igreja sustenta dezenas de 

missionários através do PAM. 
“Nos cultos dominicais, nos-
so Ministério de Missões e 
Evangelismo desafia a Igreja 
a participar, se envolver, orar 
e contribuir. As Igrejas filhas 
são sustentadas durante dois 
anos após serem organizadas. 
Atualmente, temos uma Con-
gregação em São Joaquim 
da Barra, onde mantemos 
um casal em tempo integral. 
Além dos diversos missioná-
rios sustentados pelo PAM, a 
Igreja participa do sustendo 
do pastor Fabiano Nicode-
mo, na Itália (JMM) e filho 
da PIB”, enumera o pastor 
titular.

EBD bem frequentada
A Educação Cristã integra 

os pilares de sustentação da 
Igreja, que conta com uma 
liderança altamente capaz, 
sempre preocupada em dar 
excelência e qualidade ao 
ensino bíblico.

A Igreja tem uma EBD mui-
to bem frequentada, com 
classes sempre cheias. Se-
gundo o pastor Genilson, 
os professores se preparam 
individualmente, mas tra-
zem excelente conteúdo em 
suas aulas. Todas as salas são 
equipadas com aparelhos e 
recursos de multimídia.   

Louvor
Aguardando orientação de 

Deus para a constituição de 
um novo Ministro de Música, 
a Igreja tem um enorme po-
tencial musical, com diversos 
instrumentistas de variados 
instrumentos. “Cerca de 25 
pessoas são envolvidas no 
ministério, atuantes, e aben-
çoam muito a Igreja. O canto 
congregacional tem sido uma 
marca profunda, pois a Igreja 
canta muito bem, quer sejam 
hinos, quer sejam cânticos. 
Os cultos são muito bem fre-
quentados”, festeja o pastor 
Genilson.  

Fiel aos princípios batistas
Desde sua organização, 

95 anos atrás, a PIB-RP tem 
se mantido firme e fiel a 
todos os princípios da deno-
minação. “A Igreja mantém 
postura doutrinária saudável, 
liderança com total firmeza 

aos postulados abraçados 
pela CBB”, declara o pastor 
titular, que tem sido atuante 
na liderança denominacio-
nal, tanto na CBESP quanto 
na CBB. “Não abro mão de 
ser fiel ao Plano Coopera-
tivo, por acreditar nele”, 
enfatiza.

Rumo ao Centenário 
Os anos de 2014 e 2015 

foram de intensa correria 
para a PIB, pois foi realizada 
a primeira grande reforma do 
patrimônio atual, inaugura-
do em 1974. Os ambientes 
da área de Educação Cristã 
foram repaginados e moder-
nizados, com ampliação do 
salão social, modernização 
das salas de ensino e Minis-
tério Infantil, que ganharam 
aparelhos de multimídia e 
aparelhos modernos de ar 
condicionado. Já os espa-
ços de lazer e convivência 
passaram por reforma e apa-
relhamento total da cozinha 
de apoio ao salão social, 
redefinição do conjunto de 
banheiros, construção do es-
paço gourmet, com churras-
queira e cozinha; troca dos 
pisos dos corredores laterais 
com pintura externa. 

No templo foi feita a troca 
total do telhado e da rede 
elétrica, troca das caixas de 
água, substituição de todas as 
luminárias, troca de todos os 
aparelhos de ar condiciona-
do por aparelhos modernos 
e pintura geral. Na próxima 
fase da reforma será repagi-
nado o altar e a fachada prin-
cipal, com a escadaria. Tam-
bém será instalado elevador. 
O desafio a partir de agora 
serão os preparativos para a 
celebração do centenário, em 
novembro de 2020. 

“Nosso desafio é continuar 
sendo uma Igreja relevante, 
alegre e profundamente com-
prometida com a Palavra”, 
observa o pastor Genilson 
Vaz, que faz às suas ovelhas 
a mesma exortação de Paulo 
em I Coríntios: “Portanto, 
meus amados irmãos, sede 
firmes e constantes, sempre 
abundantes na obra do Se-
nhor, sabendo que o vosso 
trabalho não é vão no Se-
nhor” (I Co 15.58).

PIB de Ribeirão Preto – SP: Igreja 
viva adorando um Deus vivo
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Relacionamento dis-
cipulador, multipli-
cação de liderança 
e evangelismo cria-

tivo foram os assuntos mais 
debatidos durante o Con-
gresso Multiplique em São 
Luís, que ocorreu nos dias 
19, 20 e 21 de novembro, 
na Primeira Igreja Batista 
em São Luís - MA. Partici-
param do evento realizado 
pela Convenção Maranhen-
se mais de 300 congressistas 
de várias associações, orga-
nizações, e até mesmo, de 
outras denominações.

De acordo com o secretá-
rio-executivo da Convenção 
Batista Maranhense (CBM), 
pastor Roberto Dias, a CBM 
tem investido na capacita-
ção da liderança em todo o 
estado. “Já estivemos pales-
trando em alguns municípios 
do Maranhão, como Ca-
xias, Santa Inês, Miranda do 
Norte, entre outros. E para 
encerrar o ciclo, escolhe-
mos finalizar em São Luís”, 
declarou. 

Pastor Roberto disse ainda 
que o intuito do congresso 
é proporcionar aos irmãos 
uma oportunidade de conhe-

Donizetti Dominiquini, 
pastor da Primeira Igreja 
Batista em Mongaguá - SP

A Primeira Igreja Ba-
tista em Mongaguá 
é uma Igreja  que 
t em se rv ido  de 

benção para a comunidade 
do município da Estância 
Balneária de Mongaguá, no 
litoral sul do estado de São 
Paulo.

O Projeto Criar, que veio 
do coração de Deus para o 
coração do pastor Donizetti 
Dominiquini, foi colocado 
em prática em agosto de 
2012, e foram muitas lutas 
até o findar de 2015. Con-
cluímos o ano com uma 
confraternização entre as 
40 mulheres que frequen-
tam as oficinas e as sete co-
operadoras que doam seu 
tempo para o ensino dos 
seis cursos em andamento:  
Sianinha, patch apliqué, 
patch work,  pintura em 
panos, fitas decorativas e 
crochê. 

A finalidade do curso é o 
bem-estar dos participan-
tes, aliviando as pressões 

cer e implantar os princípios 
da Igreja Multiplicadora em 
sua comunidade.

“A Convenção entende que 
trazer este tipo de encontro é 
importante para cumprir a or-
denança do Senhor, que está 
localizada na Bíblia, no livro 
de Mateus 28, versículo 19, 
que diz: “Ide, fazei discípulos 
de todas as nações, batizan-
do-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo” 
(Mt 28.19). É tempo de mul-
tiplicar, vamos avançar cada 
vez mais”, completou.

Segundo o missionário 
Nelson Roberto, da Igreja 
Batista de Matões do Norte- 
MA, o encontro veio somar 
com o que ele já vem apli-
cando no seu ministério. “A 
oportunidade é excelente 
para contribuir com o que já 
venho trabalhando na nossa 
Igreja. Trazer o relaciona-
mento discipulador para ser 
compartilhado em outros lo-
cais, como por exemplo, nos 
lares, é muito bom. Dessa 
forma, a Palavra de salvação 
fica mais acessível a todos”, 
ressaltou. 

Para o palestrante pastor 
Fabrício Freitas, gerente-

diárias, e a ansiedade, que 
é gerada pela ociosidade 
no dia a dia. Visa também 
aumentar a renda familiar 
dos participantes, expôr 
a Bíblia com mensagens 
de salvação, esperança, 
perseverança, confiança e 
oração. 

A festividade continuou 
com entrega de certificado 
de participação a cada alu-
na e, a seguir, no salão da 
Unidade Educacional, todas 

-executivo de Evangelismo 
da Junta de Missões Nacio-
nais, o Multiplique é um 
movimento intencional de 
multiplicação de discípu-
los e que a visão da Igreja 
Multiplicadora está alinhada 
à Convenção Batista Brasi-
leira.  

“A intenção é convocar 
cada discípulo de Jesus nos 
quatro cantos do país a cum-
prir a grande comissão, a 
exercer o sacerdócio univer-
sal como cristão e anunciar o 
nome de Jesus neste tempo e 
nessa sociedade. Fico muito 
feliz por ver que o Maranhão 
está acolhendo o chamado, 
para juntos fazermos cada 
vez mais discípulos”, afir-
mou. 

A PIB em São Luís sediou 
o evento e o pastor Eliezer 
Lourenço, anfitrião do en-
contro, disse que se sen-
tiu honrado em fazer parte 
deste momento especial. 
“Estamos felizes pelo en-
contro, temos ouvido bas-
tante sobre os princípios da 
Igreja multiplicadora. Que 
possamos pôr em prática 
tudo o que foi ministrado 
aqui”, destacou.

PIB em São Luís - MA 
sedia Congresso Multiplique

PIB em Mongaguá - SP celebra atuação  
do “Projeto Criar” na comunidade

participaram do momento 
social. 

Voltaremos as atividades 
com o Projeto Criar em 11 
de fevereiro de 2016 às 14h 
e introduziremos na grade 
mais dois cursos para atender 
adequadamente a comunida-
de onde a PIB Mongaguá está 
inserida. Continuamos oran-
do na expectativa que Deus 
nos conduzirá em mais um 
ano de vitória. Desejamos a 
todos um feliz 2016! 
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Paulo Henrique Salustiano, 
pastor, executivo da 
Convenção das Igrejas 
Batistas Unidas do Ceará - 
CIBUC

A Vila Ellery é um 
pequeno bairro na 
região oeste de For-
taleza - CE. Como 

todos os bairros da periferia 
de nossa cidade, o Ellery 
sofre com todos os tipos de 
violência, resultado da fal-
ta de atenção por parte do 
poder público. As maiores 
vítimas dessa violência são 
as crianças. Em meio a toda 
essa situação, a maioria delas 
tem sua infância roubada e 
seu futuro ameaçado.

Diante dessa dura realidade 
começamos a orar ao Senhor 
sobre como poderíamos real-
mente ser uma Igreja relevan-
te para as pessoas do nosso 
bairro, especialmente na vida 
dessas crianças.

Foi então que em abril des-
te ano começamos uma tur-
ma do Projeto “Espaço Voar” 
(Projeto socioeducativo da 
Convenção das Igrejas Ba-
tistas Unidas do Ceará que 
trabalha com crianças de 07 
a 11 anos). O plano inicial 
era realizarmos o Projeto 
nas dependências da Igreja, 
porém, esse não era o plano 
do Senhor. Então, entramos 
em contato com a Associação 
de Moradores, que nos cedeu 

Liane Hartmann, secretária 
do Lar da Criança Henrique 
Liebich

O Lar da Criança 
Henr ique L ie -
b ich,  unidade 
pres tadora  de 

serviços da Sociedade Ba-
tista de Beneficência Tabea, 
foi novamente a entidade 
certificada pelo Prêmio Res-
ponsabilidade Social 2015, 
promovido pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul e outorgado a 
organizações rio-grandenses 
que desenvolvem projetos 
voltados para o bem-estar 
social e para a preservação 
do meio ambiente, evoluin-
do sempre na busca por uma 
sociedade melhor. Além do 
certificado, o Lar da Criança 
também recebeu a medalha, 
concedida à 20% das organi-

uma de suas salas, onde até 
hoje funciona o trabalho.

Essa parceria com a Asso-
ciação escancarou as portas 
da comunidade para a Igreja. 
Antes, ninguém sequer sabia 
que havia uma Igreja Batista 
no bairro, o que limitava bas-
tante nosso acesso às famílias 
e, por consequência, resumia 
nossas oportunidades de tes-
temunhar do Evangelho. Ago-
ra, temos acesso aos lares das 
27 crianças matriculadas em 
nossa turma, que funciona 
três dias por semana, po-
dendo compartilhar as Boas 
Novas de Jesus. 

Renata, facilitadora da tur-
ma, responsável pelo Projeto 
junto à Igreja, testemunha o 
quanto essa iniciativa tem lhe 
impactado: “Sinto-me muito 
privilegiada por poder parti-
cipar deste Projeto. Todos os 
dias aprendo com as crianças 
um pouco mais sobre o Amor 
e a Graça de Deus (...) tenho 
crescido bastante”.

Além do impacto na vida 
da Igreja e da facilitadora, po-
demos ver claramente a ação 
de Deus nas famílias alcança-
das pelo Projeto. Vários são 
os relatos por parte das mães 
que atestam a transformação 
de seus filhos. 

Ore por esse Projeto que 
tem levado o Evangelho às 
crianças e famílias de nossa 
cidade, transformando vidas 
por inteiro.

zações certificadas de cada 
categoria que obtém pontua-
ção destacada.

O diretor executivo da Ins-
tituição, Leandro César Cor-
rêa, recebeu a premiação no 
dia 25 de novembro, em ce-
rimônia realizada no Teatro 
Dante Barone, na Assembleia 
Legislativa, em Porto Alegre 
- RS. Também foi conferi-
do o Diploma Mérito Social 
à secretária do Lar, Liane 
Hartmann, responsável pelo 
relatório social da organiza-
ção certificada, bem como 
ao contador Ditmar Hepf-
ner, profissional responsável 
pelo balanço social. “Esta 
conquista é de todos que se 
envolvem e colaboram com 
o nosso Lar. Estamos felizes e 
honrados por, mais uma vez, 
recebermos o reconhecimen-
to do nosso trabalho, realiza-
do sempre com muito zelo, 

responsabilidade e transpa-
rência”, destaca Leandro.

O Lar da Criança, cer-
tificado pelo Prêmio em 
nove anos consecutivos, 
desenvolve dois programas 
sociais: Acolhimento insti-

Departamento de Ação Social da CBB - Faces da Missão

Espaço Voar e a Igreja

Lar da Criança Henrique Liebich é contemplado 
pelo Prêmio Responsabilidade Social 2015

tucional (casa lar) e socioe-
ducativo (Núcleo Social de 
Ijuí), totalizando 91 crianças 
e adolescentes atendidos. 
“Investir na transformação 
de vidas, através da promo-
ção da inclusão social e do 

exercício da cidadania, é a 
nossa visão de trabalho, efe-
tivado, diariamente, através 
de ações e projetos em be-
nefício de nossos usuários” 
finaliza o diretor do Lar da 
Criança.

Equipe do Lar da Criança e contador Ditmar Hepfner
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Marcia Pinheiro – Redação 
de Missões Mundiais

Levar esperança a to-
dos os povos. Esse 
é o desafio da Junta 
de Missões Mundiais 

aos Batistas brasileiros para 
os próximos seis meses. 
Diante de um caos mundial 
crescente, em que popula-
ções inteiras são obrigadas 
a deixar seus próprios países 
de origem, o terrorismo é 
uma ameaça constante e o 
tráfico humano nos remete 
aos tempos de escravidão 
de uma forma camuflada, 
Missões Mundiais lança sua 
Campanha de mobilização: 
“Leve Esperança”. A divisa 
define exatamente qual é a 
nossa verdadeira esperança: 
“Em seu nome as nações 
colocarão sua esperança” 
(Mt 12.21- NVI). Somos cha-
mados por Deus a declarar 
ao mundo que somente no 
Senhor Jesus devemos depo-
sitar nossa esperança.

Não vamos medir esforços 
para mobilizar as mais de 11 
mil Igrejas e Congregações 
da Convenção Batista Bra-
sileira e cristãos de outras 
denominações. O mundo 
precisa saber que há uma sa-
ída para todas as dores. Nesta 
força-tarefa de mobilização, 
contamos com um exército 
de cerca de 5.500 promoto-
res voluntários de missões e 
20 missionários mobilizado-
res, além de toda a liderança 
da JMM e seus colaboradores 
da sede. Um grupo de mis-
sionários também estará no 
Brasil neste período exclusi-
vamente para dizer às Igrejas: 
“Leve Esperança”. 

Ao mesmo tempo em que 
convocamos os cristãos a 
levar esperança ao mundo, 
queremos dizer que a espe-
rança de Cristo é leve. “Por-
que o meu jugo é suave e o 
meu fardo é leve” (Mt 11.30).

O primeiro passo do nosso 
período de mobilização e 
conscientização foi o envio 
dos kits com materiais pro-
mocionais. Este foi o material 
mais econômico produzido 
durante a gestão do pastor 
João Marcos Barreto Soares, 
há seis anos como diretor 
executivo de Missões Mun-
diais. Ele também foi pro-
duzido em tempo recorde, 
a fim de garantir um envio 
mais rápido às Igrejas. Em 
outubro de 2015, todas as 
peças já estavam prontas. São 
revistas, cartazes, fichas de 
oração/adoção e um DVD. 
Muitas Igrejas já receberam 
nosso kit em dezembro. É o 
caso da PIB Vila Margarida, 
em Itaguaí - RJ. Seu pastor, 
Lucas Padilha, demonstrou 
via Facebook toda a sua gra-
tidão por já ter recebido este 
material.

O nosso desejo é que to-
dos os kits tenham chegado 
ao seu destino e possam ser 
integralmente usados. Mas 
se houve extravio, e a sua 
Igreja ainda não recebeu 
este material, por favor, peça 
logo o seu através do e-mail 
campanha@jmm.org.br.

Este ano, o material não 
termina neste kit. No site 
www.missoesmundiais.com.
br/campanha é possível ter 
acesso a conteúdos extras 
que serão atualizados duran-
te todo o período. O mundo 

tem pressa. Precisamos levar 
esperança a todos.

Foco

O drama dos refugiados 
em todo o mundo é uma das 
prioridades nesta Campa-
nha. Hoje há mais de 20 mi-
lhões de refugiados em todo 
o mundo. São pessoas que, 
diante da guerra, da miséria 
ou da repressão em seus pa-
íses de origem, buscam em 
outra nação a esperança de 
uma vida digna. No entanto, 
o que muitos encontram é 
um dia a dia de exploração, 
distante do ideal de vida 
que sonharam para sua fa-
mília. Isso quando as portas 
não são fechadas para eles. 
Queremos fazer a Igreja 
de Cristo chegar até os re-
fugiados com a mensagem 
de esperança por meio de 
ações práticas.

Metas

O sucesso desta Campanha 
pode começar a ser defini-
do se todas as Igrejas cami-
nharem juntas com Missões 
Mundiais cumprindo nossos 
quatro pilares: Orar, mobili-
zar, ofertar e ir. Uma Igreja 
que leva a verdadeira espe-
rança para as nações ora, 
mobiliza, oferta e vai para o 
campo missionário, seja por 
meio de viagens voluntárias 
ou levantando vocacionados 
para seguirem às Nações.

Uma Igreja comprometida 
com estes quatro pilares nos 
ajuda a atingir nossas metas 
aqui no Brasil e nos mais de 
85 países que estamos pre-

O mundo anseia por Cristo 
Leve esperança

sentes por meio de mais de 
1.500 missionários.

E uma destas metas é o alvo 
do Dia Especial, que este 
ano foi fixado em R$ 19,5 
milhões. Ele, além dos alvos 
do Programa de Adoção Mis-
sionária (PAM) e do Plano 
Cooperativo, nos ajudará a 
alcançar metas importantes 
nos campos como:
• 10 mil novas parcerias 

com Igrejas;
• 5 mil batismos;
• 30 novos projetos missio-

nários;
• 100 missionários enviados 

aos campos;
• 24 mil decisões por Cristo.

Dia Especial

Por tradição, as Igrejas cos-
tumam levantar a oferta do 
Dia Especial para Missões 
Mundiais durante o mês de 
março. Mas lembramos que a 
oferta pode ser enviada para 
Missões Mundiais até o dia 
30 de dezembro. Portanto, 

cada Igreja deve escolher o 
melhor período para arreca-
dar esta oferta. Devido à crise 
econômica do nosso país, 
sem perspectivas de melho-
ras, o ideal é que o repasse 
seja feito o quanto antes para 
nós. Assim, poderemos bus-
car um melhor câmbio e ad-
ministrar melhor as finanças 
que ajudam na expansão do 
Evangelho de Cristo.

O boleto da oferta do Dia 
Especial seguiu para as Igre-
jas com o kit da Campanha. 
Mas é possível solicitar novos 
boletos entrando em contato 
com nossa Central de Aten-
dimento.
Telefone: 2122-1901 (cida-
des com DDD 21) ou 0800-
709-1900 (demais localida-
des)
WhatsApp: (21) 98884-5414
E-mail: centraldeatendimen-
to@jmm.org.br
Endereço: Rua José Higino 
416, prédio 21 – Tijuca – Rio 
de Janeiro - RJ - CEP: 20.510-
412
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Irmão Alberto Schwenk
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Paulo Francis Jr., membro 
da Primeira Igreja Batista de 
Presidente Venceslau - SP 

Deixou-nos na noite 
do dia 24 de no-
vembro de 2015, 
uma terça-feira, 

o cidadão Alberto Alberto 
Schwenk, um dos mais ge-
nuínos cristãos que Presiden-
te Venceslau já conheceu. 
Membro da Primeira Igreja 
Batista da cidade, contava 
com quase 91 anos, sendo 
que a maior parte deles foi 
dedicada a servir ao Senhor. 
Exerceu desde a sua juventu-
de um incrível trabalho pela 
expansão da Obra de Deus 
aqui na região. Em Presiden-
te Epitácio, Santo Anastácio, 
Caiuá e Piquerobi ministrou, 
orou e intercedeu ao Criador 
em favor  dos enfermos e 
demais irmãos. Visitou tanto 
os lares como os hospitais 
e santas casas, convertendo 
famílias inteiras. Não um dia, 
três meses, cinco anos, mas, 
durante décadas. Muito além 
de meio século. Diria que 
labutou nesta área por mais 
de 70 anos. 

Não é a primeira vez que 
escrevo sobre ele. Para mui-
tos, tais observações e elo-
gios só ocorrem quando uma 
pessoa falece. Este não é o 
caso. A vida correta e esplên-
dida de Alberto Schwenk já 
havia me chamado a aten-
ção. Nos últimos 15 anos 
tive o prazer de sua sincera 
amizade, que me deu ternos 

e valiosíssimos conselhos. 
Qualquer um que o conhecia 
certamente concorda que 
estas linhas são poucas para 
descrever alguém cuja índo-
le, com certeza, tinha a ad-
miração do próprio Criador. 
Exponho isso em um misto 
de tristeza e alegria. Com lá-
grimas porque fica o vazio de 
sua partida, mas o seu perene 
exemplo de cristão jubiloso 
jamais será esquecido.

O irmão Alberto Schwenk 
era enfático. No dia 22 de 
julho de 2012 abriu o seu co-
ração aos irmãos da Primeira 
Igreja Batista de Presidente 
Venceslau. Já cansado, quase 
sem forças, foi até o púlpito 
e disse: “Na medida em que 
o mundo vai se estragando, a 
Igreja vai junto. No entanto, 
devemos ser o voto de pro-
testo. A Igreja pode se moder-
nizar sem se mundanizar” . 

Demonstrava sua fidelidade 
ao Senhor ao levantar cedo 
para assistir a Escola Bíblica 
Dominical, caminhando apoia-
do em uma pequena bengala, 
e chegando, quase sempre, 
meia hora antes de a Igreja ser 
aberta. Enquanto aguardava 
os demais irmãos, distribuía 
folhetos evangélicos aos tran-
seuntes. Folhetos que compra-
va com os próprios recursos.

Admirável era o espírito 
missionário deste cristão. 
Houve um tempo, no afas-
tado bairro rural da Aymoré, 
em que Schwenk fazia cons-
tantemente pregações na Co-
lônia Alemã, em cujo idioma 

eventualmente falava. Era 
engraçado vê-lo expressando 
algumas frases e traduzin-
do. Após o sermão eram-lhe 
oferecidas pelos moradores 
gostosas guloseimas como 
salgadinhos, bolachas, café, 
pão, leite, mandioca frita, etc. 
Um homem, um crente bem 
recebido aonde ia. Foi mo-
torista e “tocou” durante um 
longo período uma oficina 
mecânica aqui em Vences-
lau. Sempre muito grato pelo 
trabalho secular, quanto pelo 
espiritual.

Como um grande esteio do 
Evangelho, repito: Eu tive o 
regozijo da sincera amizade 
do irmão Alberto Schwenk. 
Em uma manhã, em meados 
de 2012, recebi o convite, 
durante uma viagem do pastor 
Jaime Deocleciano, para trazer 
a Palavra de Deus à Igreja. Em 
um dos bancos estava o irmão 
Alberto. A reflexão teve como 
base o Salmo 88, escrito por 
Hemã, ezraita, filho de Corá, 
que suplica a Deus um grito 
de socorro. Uma das grandes 
lições do Salmo: “O efeito 
benéfico do sofrimento é a 
oração”. O aprendizado: Mes-
mo os mais santos, homens 
e mulheres de Deus, passam 
por profunda melancolia es-
piritual”. Ao findar do culto, 
quando lhe dava uma carona 
para casa, o irmão Alberto 
confessou- me: “Essa Palavra 
é oportuna e reformada, isto 
é, centrada novamente em 
Deus. É isso que está faltando 
às Igrejas modernas”.

Muitos, com boa saúde e 
jovem, não tinham a dispo-
sição deste irmão. Alberto 
Schwenk participou até bem 
pouco tempo das reuniões do 
grupo de oração dos homens 
em diversos lares de Vences-
lau. Quando surgia uma dú-
vida bíblica, o irmão Alberto 
era o primeiro a responder, 
com entusiasmo. Sabia as 
Escrituras como ninguém. 

Era incansável e não perdia 
um encontro, mesmo quando 
estava bem frio ou chovendo. 
Hoje, infelizmente, poucos 
vão à Igreja em dias normais, 
que dirá quando chove. 

O que foi dito pelo Mestre 
a Natanael também pode 
ser falado ao irmão Alberto 
Schwenk: “Eis aqui um verda-
deiro israelita, em quem não 
há dolo” (Jo 1.47). 
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Edgar Silva Santos, pastor 
da Primeira Igreja Batista de 
Jardim Mauá – Manaus - AM

O Brasil inteiro se 
co loca  d ian te 
da expectativa 
de que decisões 

importantes sejam tomadas 
nestes dias. São decisões no 
campo político/jurídico que 
afetarão a vida de todos os 
brasileiros e não se limitam 
ao presente, mas certamente 
hão de repercutir no futuro.

Ao pensarmos em decisões 
que precisam ser tomadas, 
especialmente no contexto 
de circunstâncias difíceis, 
vem-nos à memória a expe-
riência vivida pelo apóstolo 
Paulo e seus companheiros 
na região da Ilha de Creta, 
Mar Mediterrâneo, quando 
se dirigiam a Roma. Paulo ia 

Natanael Menezes Cruz, 
pastor, colaborador de OJB

“Amarás, pois, o Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração, 
de toda a tua alma, de todo o 
teu entendimento e de toda 
a tua força. O segundo é: 
Amarás o teu próximo como 
a ti mesmo. Não há outro 
mandamento maior do que 
estes” (Mc 12.30-31).

A humanidade so-
fre muito porque 
há pessoas vazias 
de amor. Têm di-

nheiro, mas “Dinheiro sem 

como prisioneiro para com-
parecer perante César.

Diz-nos Atos 27: “E, como 
por muitos dias navegásse-
mos vagarosamente, havendo 
chegado apenas defronte de 
Cnido, não nos permitindo o 
vento ir mais adiante, nave-
gamos abaixo de Creta, junto 
de Salmone. E, costeando-a 
dificilmente, chegamos a um 
lugar chamado Bons Portos, 
perto do qual estava a cidade 
de Laséia. E, passado muito 
tempo, e sendo já perigosa a 
navegação, pois, também o 
jejum já tinha passado, Paulo 
os admoestava, Dizendo-lhes: 
Senhores, vejo que a navega-
ção há de ser incômoda, e com 
muito dano, não só para o na-
vio e carga, mas também para 
as nossas vidas” (At 27.7-10).

O episódio narrado no tex-
to deve ter ocorrido ao redor 

amor é sal sem sabor”, disse 
Martinho Lutero. Têm poder, 
mas “Poder sem amor é mera 
abstração”. Quando falo em 
poder, refiro-me ao poder 
meramente humano. Daí 
porque vemos pessoas cheias 
de egoísmo, vivendo para si 
mesmas. A afirmativa, “O 
importante é ser feliz” tem 
se tornado um estilo de vida 
para o egoísta. 

“O que é meu é meu”. O 
texto nos mostra claramen-
te que a afirmativa “amor a 
Deus” tem sentido quando 
amamos ao próximo. O amor 
a Deus é a base de todas as 

do mês de outubro – Mês do 
jejum da expiação. Era uma 
viagem tormentosa. Peno-
samente chegaram a “Bons 
Portos” (v. 8) e Paulo advertira 
sobre o grande perigo que 
haveria em continuar a jor-
nada, sob aquelas condições 
adversas. Advertência,é certo, 
inspirada pelo Senhor a quem 
ele servia. Porém, o verso 11 
nos informa que “O centurião 
dava mais crédito ao timonei-
ro e ao mestre do navio do 
que ao que Paulo dizia”.

Ainda que tivesse a exata 
percepção da gravidade da-
quele momento, o Apóstolo 
não tinha poder de decisão, 
não possuía a última palavra, 
posto que não era o chefe do 
barco. O chefe era um centu-
rião romano, ao que tudo in-
dica, um homem pagão. Não 
tocava o mesmo diapasão de 

coisas. Amar o próximo não é 
simplesmente dizer que ama, 
mas ajudá-lo em suas neces-
sidades. É dividir sorriso, feli-
cidade, saúde, paz e alegria. 

“O que é meu é teu”. 
Quando estamos proceden-
do assim, estamos ao mesmo 
tempo pregando o Evangelho 
de Jesus Cristo, que se mos-
trou interessado em ajudar 
as pessoas no seu duplo as-
pecto. 

O homem coração, mas 
também o homem estôma-
go. Alimentou uma multidão 
multiplicando pães e peixes, 
garantindo Sua presença para 

Paulo e não podia estar afina-
do ao que ele dizia.

O Brasil é um imenso bar-
co, em que todos estamos. 
É preciso navegar, barco foi 
feito para isso. Não foi feito 
para ficar em segurança no 
porto. Entretanto, quando 
sopram ventos contrários, 
como agora; quando rugem 
tempestades severas, deci-
sões impactantes precisam 
ser tomadas por aqueles que 
têm a responsabilidade de 
comandar a nave e que deve-
riam fazê-lo, sob a orientação 
divina. São vidas e não ape-
nas bens que estão em jogo.

Quando, na ocorrência 
em comento, a situação saiu 
do controle e o naufrágio se 
tornou inevitável, Paulo viu 
cumprir-se a promessa de 
que não se perderia nenhum 
daqueles que com ele estava. 

ouvir a mensagem redentora 
de vida eterna. A nossa maior 
missão no mundo é amar a 
Deus e ao próximo.

Irmãos, o que mais realça 
no caráter cristão é a força do 
amor a Deus e ao próximo. 
Quem ama ao próximo não 
suspeita mal, é paciente, é 
benigno, não se alegra com 
a injustiça, não é invejoso. 
Quem ama o próximo não 
mata, reconhece a dignidade 
da vida. Não furta, porque 
reconhece os bens alheios. 
Quem ama o próximo dar 
do que tem, e se não tem, 
procura ter para dar. 

Era a sinalização clara de que 
não fora abandonado por 
Deus, como também não fo-
ram os que seguiam com ele, 
muitos dos quais também 
servos do Deus Altíssimo.

Assim, nesta hora desa-
fiadora, em que o barco da 
Pátria pode soçobrar nas 
águas escuras da história, 
é imperioso que os nossos 
governantes convertam-se 
dos ídolos ao Deus único e 
verdadeiro, de acordo com 
I Tessalonicenses 1.9, e, re-
vestindo-se de Jesus Cristo, 
acertem as suas vidas com 
Ele. Percebam que precisam 
tomar decisões divinamente 
iluminadas, porque não lhes 
pertence a última palavra, 
mas Àquele que é fonte de 
toda a sabedoria e poder e a 
Ele se sujeitem, enquanto há 
tempo e oportunidade.  

Amemos a Deus sobre to-
das as coisas, e ao próximo 
em posição igual à nossa. 
Demonstremos, através de 
atitudes, que amamos a Deus 
e ao próximo. Nada de dis-
cursos abstratos e frios, nada 
de divagações filosóficas, 
nada de mentiras, de hipo-
crisia. Não podemos fugir da 
verdade, nem do julgamento 
de Deus. O próximo nos 
espera, não importa se as 
pessoas merecem ou não, im-
porta é que atendamos à sua 
necessidade e dor. Importa 
que os homens sejam salvos 
(At 4.12).

A última palavra

Amor: Força maior para ajudar o próximo
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Paulo Francis Jr., 
colaborador de OJB

No começo, a fa-
mília ia na sexta-
-feira para a casa 
que comprara. E  

voltava no sábado à noite 
para estar na Igreja domingo 
de manhã. Aos poucos, po-
rém, ficaram até domingo de 
manhã, regressando à tarde. 
Depois, ficaram até domingo 
à tarde, retornando à noite 
para que as crianças não per-
dessem as aulas de segunda-
-feira. Finalmente, perderam 
o contato com a Igreja. Dos 
filhos, um se tornou depen-
dente de drogas. Uma filha 
solteira engravidou e morreu 
em uma clínica de abortos. 
O filho mais novo passava 
por intermitentes períodos 
de depressão. A outra filha 
foi morar com outra mulher.

Há quatro ou cinco anos fui 
presenteado com um livreto 
de meditação diária de nome 
Manancial. Entre as várias re-
flexões, as que zelam pela se-

gurança espiritual da família, 
como a observação relatada 
no primeiro parágrafo, são as 
mais chamativas. Não exis-
te, no momento, instituição 
social mais bombardeada do 
que esta. As notícias dão con-
ta de que há mais de 800 pro-
jetos no Congresso Nacional 
que atingem os fundamentos 
cristãos e muitos deles são 
diretamente contrários à fa-
mília. Anteriormente, o lar 
era o local ideal para o “trei-
namento do amor”. Pessoas 
de idades e sexos diferentes 
debaixo de um mesmo teto, 
em plena convivência.

A insaciabilidade do ho-
mem, porém, virou a família 
de ponta-cabeça. Na nossa 
sociedade já há filhos e filhas 
requerendo pensão dos pais, 
mesmo depois de saírem de 
casa por vontade própria. 
Em uma dessas situações, 
uma universitária viciada 
em álcool e drogas se viu no 
direito de receber uma ajuda 
financeira, argumentando 
que uma irmã mais nova 

continuava a morar com os 
pais. São fatos que nos dei-
xam perplexos. E não é só a 
questão monetária que im-
pressiona. A realidade aqui 
é clara: Essa nova maneira de 
viver tem gerado filhos dese-
quilibrados. Está emergindo 
uma geração carente de afe-
tos, imatura para enfrentar 
os problemas e propensa ao 
fracasso pessoal. São futuros 
cidadãos que não conseguem 
resolver quase nada que lhes 
diz respeito.

Outra questão que bombar-
deia as famílias: A liberdade. 
Os casais estão cada vez 
mais próximos da tentação 
e da traição, por vezes ge-
rando comédias trágicas. Ao 
abrir o YouTube nesta sema-
na estava uma manchete: 
“Mulher traída mata marido 
com facada no coração”. No 
que parece ser uma pacata 
cidade do interior, as ima-
gens mostram uma mulher 
pressionando com um pano 
o ferimento no peito de um 
cidadão caído no meio-fio. 

Após descobrir o adultério 
do marido, a esposa fere o 
infiel. Em seguida, chegam 
os bombeiros que tentam 
socorrer o ferido. No mesmo 
instante, surge a amante e 
uma briga feia começa entre 
as duas mulheres. O socorro 
é interrompido para que os 
bombeiros separem as bri-
guentas. Neste pequeno in-
tervalo, o homem morre. As 
duas mulheres, cada uma de 
um lado, choram abraçadas 
ao defunto.

As coisas não param por 
aí. Há poucos dias, em um 
domingo, estive logo cedo 
na Banca do Gérson, aqui, 
no centro de Presidente Ven-
ceslau. Sou leitor assíduo da 
Revista “Cristianismo Hoje”. 
Gentilmente, um exemplar 
já estava separado para mim. 
Imediatamente, li a Coluna 
Panorama, que traz as últi-
mas notícias neste campo. 
A surpresa: “Fernanda de 
Freitas Leitão, uma tabeliã 
do 15º Ofício de Notas, do 
Rio de Janeiro, registrou a 

primeira união estável entre 
três pessoas do mesmo sexo. 
Ela formalizou a primeira re-
lação homoafetiva entre uma 
empresária, uma dentista e 
uma auxiliar administrati-
va”. Em Tupã, um homem e 
duas mulheres já se casaram, 
como também informou a 
publicação. 

Bem, a Constituição Bra-
sileira proíbe a poligamia. 
Essa ainda não é a questão. O 
cerne é que os desejos huma-
nos não têm limites. Vai-se 
liberando uma coisinha aqui, 
outra ali, mais uma acolá.

Transfira, leitor, essa licen-
ciosidade desenfreada para 
outros campos. Exemplo: 
Estão pedindo a descrimina-
lização da maconha de qual-
quer jeito. Tomando como 
base o que está ocorrendo 
com as famílias, é fácil de-
duzir que, em breve, drogas 
ainda mais pesadas e mortí-
feras poderão ser liberadas. 
Tudo porque o homem é 
insaciável. E sem Deus é o 
terror dele próprio.

Terrorismo contra 
a família em 2015




