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de 31 novos Embaixadores do Rei. A capacitação
dos novos participantes acontece desde novembro
de 2017, com a reorganização do ministério. Atualmente, os meninos são liderados pelo irmão Glocaff
Veras Feitoza, que participa da Organização ER
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“Esta é uma palavra fiel: Se
alguém deseja o episcopado,
excelente obra deseja” (I Tm
3.1).

H

oje, segundo domingo de junho,
é celebrado o Dia
do Pastor. É o dia
que, entre tantos outros, separamos, como Batistas, para
agradecer a Deus por aqueles
que aceitaram o chamado de
Deus para o exercício do ministério pastoral.
Ninguém ingressa no ministério sem que tenha a sua vontade direcionada, trabalhada
e persuadida para o mesmo.
Esse direcionamento da vontade é fruto da chamada de
Deus, isto é, fator decisivo
para o ministério da Palavra.
Ninguém pode, como tentou
Simão, comprar um dom espiritual (Atos 8.18-19). Deus
chama e trabalha na vontade
humana, direcionando-a para
o ministério.
A Declaração Doutrinaria

da Convenção Batista Brasileira diz, no capítulo 11,
sobre o ministério da Palavra,
que: “Todos os crentes foram chamados por Deus para
a salvação, para o serviço
cristão, para testemunhar de
Jesus Cristo e promover o seu
Reino, na medida dos talentos
e dos dons concedidos pelo
Espírito Santo. Entretanto,
Deus escolhe, chama e separa
certos homens, de maneira
especial, para o serviço distinto, definido e singular do
ministério da Sua Palavra.
O pregador da palavra é um
porta-voz de Deus entre os
homens. Cabe-lhe missão
semelhante àquela realizada
pelos profetas do Velho Testamento e pelos apóstolos do
Novo Testamento, tendo o
próprio Jesus como exemplo
e padrão supremo”.
A chamada envolve a aceitação de alguns atributos, de
alguns postulados indispensáveis ao exercício do ministério
pastoral: fidelidade consciente

a Palavra de Deus; crença
inabalável no valor da alma
humana; convicção firme de
que fora de Cristo não há salvação; reconhecimento de
que existe um inimigo pessoal;
e dedicação completa da vida
ao Espírito Santo. O ministério
pastoral é uma obra de excelência, exige caráter cristão
maduro e estável e uma vida
bem ordenada. Não há pastores perfeitos, mas o pastor há
de ser alguém que persegue a
perfeição, já que a obra do ministério da Palavra é excelente,
que exige excelência.
O pastor tem como seu modelo e exemplo, Jesus Cristo,
o Pastor; tem a incumbência
de apascentar o seu rebanho e
treiná-lo no serviço da Igreja.
E a Igreja, por sua vez, tem a
missão de expandir o Reino
de Deus. Os pastores vão
e vem, mas a Igreja, como
Corpo de Cristo, permanece.
Quando o pastor é fervoroso,
ativo e eficiente, os membros
da Igreja são espiritualmen-

te vigorosos e ativos. Daí
a importância da pregação
pastoral. É neste sentido que
o apóstolo Paulo desenvolve a
doutrina do ministério cristão
em II Coríntios 2.14 e 7.16.
Sem a convicção inabalável
da incumbência divina, ninguém deve entrar no serviço
ministerial. Com a certeza
da sua vocação, a experiência do poder do Evangelho
na sua vida, amor ao povo
e o desejo ardente de servir
como Embaixador de Cristo,
o pastor terá prazer no estudo
das Escrituras, no preparo dos
sermões para a orientação
de conforto espiritual do seu
povo e o desenvolvimento da
sua Igreja no cumprimento da
missão. Celebramos a Deus
em gratidão neste domingo
porque tantos têm atendido
ao chamado de Deus para
o ministério e vida pastoral.
Deus os abençoe mais e mais
a cada dia.
SOS
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bilhete de sorocaba
JULIO OLIVEIRA SANCHES

Pastor feliz

O

apóstolo João, ao
escrever a terceira carta, afirma
que sua maior
alegria era saber que suas
ovelhas (filhos) andavam
na verdade (III João 1.4). O
testemunho que chegava ao
coração do velho e amoroso
pastor era que suas ovelhas
estavam crescendo em Cristo
Jesus. Longe do rebanho, recebia notícias que o enchiam
de gozo espiritual. Paulo diz
o mesmo ao escrever aos
salvos em Tessalônica; seus
elogios se extravasam em
profunda gratidão.
A Igreja em Tessalônica foi
organizada durante a segunda viagem missionária do
apóstolo em companhia de
Silas (Atos 17). Os resultados, a recepção e a rejeição
ao Evangelho integraram a
dinâmica evangelística do
apóstolo.
Na primeira carta escrita de
Corinto, dirigida à Igreja, no
capítulo primeiro, Paulo pro-

cede a um exame meticuloso
dos resultados do seu trabalho. A conclusão a que chega
o leva à gratidão profunda.
Os salvos haviam superado e
produzido mais do que outros
salvos em outros lugares. A
Igreja se destacou na fé, no
trabalho, no amor, na paciência e na esperança (I Tessalonicenses 1.3). Tornaram-se imitadores de Cristo ao
receber e viver o Evangelho
em muita tribulação, acompanhado pelo gozo do Espírito
Santo (I Tessalonicenses 1.6).
Tornaram exemplo para os
salvos da Macedônia e Acaia
(I Tessalonicenses 1.7). A fé
para com Deus se espalhou
tanto que o apóstolo conclui
que não havia mais o que pregar; cada salvo tornou-se um
pregoeiro do Evangelho, em
vez de dar dificuldades e preocupações para o pastor Paulo.
Ele não tinha o que acrescentar ou corrigir nas mensagens transmitidas, diferente
do que aconteceu em Corin-

to. Nota máxima para a Igreja; ovelhas que todo pastor
sonha em ter no rebanho.
Isso significa ministério menos árduo e mais leve, com
menos preocupações e mais
dedicação a Cristo.
Nas recomendações de
como participar da Ceia do
Senhor, o mesmo apóstolo
recomenda exame criterioso
e pessoal do participante.
“Examine-se, pois o homem a
si mesmo, e assim coma deste
pão e beba deste cálice” (I Co
11.28). Um bom gabarito para
proceder ao exame está exatamente em I Tessalonicenses
1. Não se trata de examinar o
irmão ou a Igreja como todo,
mas a si mesmo. Algumas perguntas surgem cujas respostas
dirão se fomos ou não aprovados. Como Igreja e como
indivíduos, temos crescido na
fé? Ou continuamos, no dizer
de Hebreus 6.1, ligados aos
rudimentos iniciais da vida
cristã? O nosso agir testifica
que crescemos no trabalho,

capacidade produtiva, ou
continuamos inertes sentados
no banco alimentando-se de
leite em lugar de alimentos
sólidos? O verdadeiro salvo
precisa crescer, afinal, ou
cresce ou morre; não há meio
termo. Crescemos na capacidade de amar? Ou permanece
a dificuldade em aceitar e
amar o irmão ao lado? Quando pecadores, não perdoados,
tal agir integrava o velho homem. Mas, em Cristo, somos
novas criaturas, o amor precisa fluir com normalidade.
Ocorreu crescimento na paciência, mesmo sabendo que
a paciência é gerada em meio
à tribulação? Ou seguimos o
curso da natureza mundana,
cada vez mais impacientes e
nervosos? E a nossa esperança
como está? Em uma sociedade sem esperança, em um
mundo de ódio, mortes, violência e agressividade temos
esperança de dias melhores?
Cremos que o Evangelho de
Cristo pode mudar esse qua-

dro tétrico? Se cremos, por
que não o anunciamos com
maior determinação? Temos
imitado a Cristo em nosso
viver diário?
Essas e muitas outras questões precisam ser feitas antes
da participação da Mesa do
Senhor. Caso as respostas
sejam negativas, somos instados ao arrependimento
sincero, convictos de que
Deus sente prazer em perdoar aqueles que arrependidos
buscam o seu perdão.
A Ceia do Senhor extrapola
a comunhão entre os salvos,
vai além do reconhecimento
ao relembrar a morte de Cristo por nós. Na participação,
exige-se o autoexame. Faça
o exame e participe com alegria, convicto de que Deus,
em Sua misericórdia, nos
concede perdão. Não só o
pastor ficará feliz, mas toda
Igreja experimentará dessa
felicidade. Use o gabarito do
primeiro capítulo da I Carta
aos Tessalonicenses.

Pastores segundo o
coração de Deus
José Manuel Monteiro Jr.,
pastor, colaborador de OJB

N

a atualidade, não
existe uma figura
tão desprestigiada
quanto a figura do
pastor. De fato, existem lobos
disfarçados de pastores, que
não poupam o rebanho, que
estão mais interessados na lã
das ovelhas do que propriamente na ovelha. Entretanto,
existem aqueles que cumprem fielmente o chamado de
Deus, que gastam a sua vida
na propagação do Evangelho,
e das ovelhas de Jesus Cristo.
Precisamos de homens no
ministério segundo o cora-

ção de Deus. Quais são as
credenciais de um pastor segundo o coração de Deus?
Em primeiro lugar, pastores
segundo o coração de Deus
primam pela fidelidade e não
a popularidade. Deus não nos
chamou para sermos populares, mas para sermos fiéis. O
que credencia a vocação pastoral é o caráter do vocacionado. Cresce em nosso meio
o carisma em detrimento ao
caráter. Obreiro tem que ter
vida na luz.
Em segundo lugar, pastores
segundo o coração de Deus
pregam não para agradar aos
homens, mas a Palavra de
Deus. A sua mensagem não

visa satisfazer o ego humano,
mas confrontar os ouvintes
com as verdades da Palavra
de Deus. Essa Palavra, quando pregada com unção e fidelidade, transforma vidas, gera
edificação espiritual e traz
saúde para o rebanho.
Em terceiro lugar, pastores
segundo o coração de Deus
não fazem do ministério uma
plataforma de privilégios,
mas de serviços. Pastor é
servo de Deus e do rebanho.
Pastor que está no ministério
visando lucro, reconhecimento, está trilhando a vocação
errada. O apóstolo Paulo faz
uma observação assaz: “Devem ser considerados merece-

dores de dobrados honorários
os presbíteros que presidem
bem, com especialidade os
que se afadigam na palavra e no ensino” (I Tm 5.17).
Ministério não é para gente
preguiçosa. O pastor deve se
afadigar no estudo da Palavra
e do ensino.
Em último lugar, pastores
segundo o coração de Deus
priorizam e amam a família.
O apóstolo Paulo diz que
aquele que não cuida dos
seus, especialmente os de sua
casa, é pior do que infiel. O
primeiro campo de trabalho
de um pastor é a sua casa. O
pastor deve amar sua esposa e
filhos, ser exemplo para eles.

Jamais o ministério pode estar
à frente de sua família. Muitas
esposas de pastor enxergam a
Igreja não como aliada, mas
como inimiga, porque elas
ficaram em segundo plano.
O pastor precisa colocar um
freio quando a Igreja exige
dele exclusividade. E a Igreja,
por sua vez, deve ser mais
sensível à realidade do pastor.
Sou grato a Deus pela chamada pastoral, pela esposa
maravilhosa que me concedeu, e a Igreja no qual tenho o
prazer de pastorear. Faço das
palavras do apóstolo Paulo as
minhas. “Vocês são minha coroa”. Que Deus os abençoe,
em nome de Jesus.
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
pastor, professor de Psicologia

Nossa sabedoria
é igual a lixo
Pastoreamento da esperança
Elias Gomes de Oliveira,
pastor, colaborador de OJB

A

vocação ministerial
é o primeiro passo
para quem quer pastorear o rebanho de
Deus. Não é muito simples
descrever o ministério pastoral. Por exemplo: qual é a
função de um pastor? Pregar,
ensinar, orar, evangelizar,
administrar, visitar (ainda?),
discipular, treinar líderes, motivar, disciplinar, dirigir (?) o
louvor, aconselhar, batizar,
ministrar a ceia, impetrar a
bênção (ainda se faz isso),
fazer o boletim, doutrinar,
quebrar paradigmas, fazer
teologia, fazer missões, dar
testemunho de vida pessoal,
familiar, financeira, etc.?
Um dos significados da palavra pastor, dentre muitos,
é a arte de cuidar e cuidar-se. No dicionário da língua
portuguesa, cuidar é zelar
pelo bem-estar, pela saúde de
outra pessoa, de si mesmo. Em
linguagem teológica, bênção,
amor e salvação. A arte do
pastoreamento é a amorosa
arte de abençoar. Amorosa
arte de salvar, curar, vivificar.
Por isso, o Novo Testamento
fala do Supremo Pastor. Ele,
Jesus, pastoreou efetiva e eficazmente.
Vivemos em um tempo em
que modernidade e o pensamento mercantilista têm
afetado algumas Igrejas. Em
que modelos nos espelhamos,
nos pastores das megaigrejas
locais, daqui ou do exterior

(preferencialmente)? Em pioneiros (as) ousadamente se
aventurando à busca de novos
paradigmas? Enfim, ser pastor
nesta ótica pode ser até confortável, principalmente para
quem assume o pastorado de
uma grande Igreja, no centro
de uma metrópole.
Para Zabatieiro, doutor em
teologia da Escola Superior de
Teologia, vivemos um período
de hiperinflação do ministério
pastoral, ou seja, ministério é
para profissionais bem formados, treinados, capacitados,
ordenados e assalariados. A
pessoa pode ter todos esses
pré requisitos e nem sempre
ser pastor de uma mega Igreja.
Precisamos ficar na dispensação da vontade de Deus.
Quando observo a realidade
de muitos colegas de ministério percebo quão grande são
seus anseios por quantidade de membros que a Igreja
possui, qual a formação das
pessoas, qual a localização da
Igreja, qual o valor da ajuda
pastoral que a Igreja pode
conceder, dentre outros critérios pré estabelecidos por
alguém que, muitas vezes,
pode não ter certeza do seu
chamado. E onde fica todas
estas funções do pastorado
para com o próximo? São
pessoas que almejam sua
promoção pessoal à custa do
ministério pastoral.
Acredito que Deus tem um
chamado específico para alguns em lugares especiais.
Mas, o que não podemos
admitir são discriminações,

inclusive, por parte de quem
se diz cristão ou líder, para
com as pessoas que habitam
em comunidades carentes
e, também, para com seus
respectivos líderes. Conheço
casos de pessoas que rejeitaram propostas de cuidar de
um rebanho de pessoas por
causa da localização da Igreja, pastores que não pregam
para traficantes e dependentes
químicos, que não visitam
Igrejas localizadas em regiões
carentes, muito menos fazem
trabalhos sociais para auxiliar
as Igrejas em periferias da
cidade.
Os relatos dos evangelhos
mostram que Jesus compreendia bem a vida difícil
que os pobres levavam e
era bastante sensível às necessidades deles. Quando
via as multidões, ele “Sentia
compaixão delas, porque
andavam esfoladas e empurradas de um lado para outro
como ovelhas sem pastor”
(Mt 9.36). Jesus não apenas
sentia compaixão pelos pobres, mas também se preocupava com suas necessidades.
Ele e os apóstolos tinham de
onde tirar recursos para ajudar os israelitas necessitados
(Mateus 26.6-9; João 12.58; 13.29). Jesus incentivou
aqueles que queriam ser seus
seguidores a reconhecer a
obrigação que tinham de
ajudar os necessitados.
Vejo, então, que precisamos
rever esses conceitos. Uma teologia que convivesse com os
pobres entenderia a cosmovi-

mós vivia no Reino
do Sul, cuidando
de suas ovelhas e
da sua plantação
de figos. Lá pelas tantas, o
Senhor o arrancou da sua
vida tranquila, ordenando
que fosse ao Reino do Norte
para pregar contra a corrupção que dominava, desde o
rei até o mais humilde cidadão. Quando as autoridades
israelitas quiseram calar sua
pregação, Amós respondeu:
“Não sou profeta por profissão, nem discípulo de profeta. Sou pastor de ovelhas e
também cuido de figueiras.
Mas o Senhor Deus mandou
que eu deixasse os meus
rebanhos e viesse anunciar
a Sua mensagem ao povo de
Israel” (Am 7.14-15).

Profeta, de acordo com
a Bíblia, é toda pessoa que
anuncia ao povo as mensagens que recebe do Senhor.
As maneiras de fazer a comunicação de Suas mensagens
dependem, exclusivamente,
do senhorio soberano de
Deus. Segundo a Bíblia, o
Senhor tem usado tanto modos ortodoxos quanto métodos muito heterodoxos para
comunicar Suas mensagens,
como no estranho caso da
jumenta de Balaão.
Nossa função, como testemunhas de Cristo Jesus, é a
de receber Sua mensagem
para, sem nenhuma mudança, proclamá-la no ambiente
em que vivemos. Nesses processos, agimos como profetas
do Senhor. Ao pregar “Assim
diz o Senhor”, devemos estar
seguros daquilo que, segundo a Bíblia, foi realmente dito
por Deus. A questão não é
ser profeta por profissão, mas
por convicção e por obediência ao Senhor.

são da periferia e não o que as
ideologias e doutrinas sociais
interpretam sobre o subúrbio.
Sou pastor da PIB Missões,
uma Igreja localizada em um
bairro pobre do município de
Duque de Caxias - RJ, onde,
infelizmente, temos sido testemunha das diferenças sociais.
Analisamos discursos amorosos e moralistas no sentido de
pregar o Evangelho a qualquer
criatura, a ajudar o próximo, e
a ganhar vidas para Cristo, mas
que não têm sido exercido a
prática do amor para com os
pobres.
Creio que existem pessoas
em vários lugares do mundo
que necessitam ser pastoreadas e cuidadas, principalmente
com esperança, já que a socie-

dade em que vivem não lhes
proporcionam isso. E, como
Igreja, temos esta missão: levar
esperança para aqueles que
não a possuem.
A expressão “pastorear a
esperança” tem, neste contexto, um sentido de cuidar da
esperança frágil, de buscar a
esperança perdida, orientar
a esperança sem rumo, esperar contra a esperança. Para
Streck, como cristãos não temos nenhum atalho que nos
permita um conhecimento
privilegiado da modernidade
ou de qualquer outra questão
da realidade. Minha oração é
que Deus auxilie Sua Igreja
a viver conforme as Sagradas
Escrituras revelam, mudando
a forma de pensar e agir.

“Assim me mostrou o Senhor Deus: Eis que o Senhor
Deus clamava, para contender com fogo; este consumiu
o grande abismo, e também
uma parte da terra.” (Am 7.4)

A
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Dia do Pastor
Elias Gomes de Oliveira,
pastor, colaborador de OJB

O

segundo domingo de junho é comemorado o Dia
do pastor. A ideia
surgiu através da liderança
Batista da Convenção Batista
Brasileira e, hoje, diferentes
denominações comemoram.
O objetivo era levantar uma
oferta generosa para o caixa de
socorro da Junta de Beneficência da CBB, a fim de que esta
pudesse ajudar mais e melhor
os pastores aposentados de
poucos recursos. Também
era para homenagear o pastor
local e os pastores que haviam
pastoreado a mesma Igreja e
proporcionar, através de tais
comemorações, o despertamento dos jovens vocacionados por Jesus para a obra do
ministério.

O pastor recebe a chamada
do próprio Deus, ele é um
vocacionado. Após a chamada, ele prepara-se através
de um curso teológico. Um
bom curso tem duração de 4
a 5 anos.
Após formado, a Igreja local
convoca um concílio de pastores para examiná-lo; caso seja
aprovado, a data do concílio
ordenatório é marcado.
Pastor Salvador Soler escreveu um livro cujo título é:
“Pastor, quem é este?” Em seu
livro faz o seguinte comentário: “...É imprescindível que o
pastor seja guiado pelos princípios bíblicos; estes sempre
lhe darão a direção correta e
o ajudarão a conduzir a igreja
a um porto seguro.”
O apóstolo Paulo escreveu,
em I Timóteo 3.1-7 as qualificações para exercer o ministério pastoral, que são:

• Ser irrepreensível, isto é,
ter uma boa reputação: Salvador Soler diz que uma pessoa
de boa reputação é “Uma
pessoa amável, é cumpridor
de sua palavra, não desaponta
ninguém, reconhece quando
está errado e pode ser recomendado para qualquer tipo
de tarefa.”
• Esposo de uma só mulher:
é necessário pureza moral
e ser cuidadoso com o sexo
oposto;
• Temperante, sóbrio, modesto, que tenha bom comportamento, ou seja, respeitável, hospitaleiro, apto para
ensinar, não dado ao vinho,
não arrogante, não irascível,
não violento, inimigo de contendas, cordato, não avarento,
que governe bem a sua própria
casa, bom testemunho, amigo
do bem, justo, piedoso, não
neófito.

O pastor é aquele que providencia o alimento; ele prepara
a mensagem, e este preparo
leva tempo. Por isso, ele deve
ser estudioso. O pastor indica
a direção, ele é um conselheiro, companheiro.
Sempre tem uma palavra de
consolo e conforto; também
está disposto a defender suas
ovelhas do ataque do inimigo.
Segundo o pastor Irland Pereira de Azevedo, em seu livro
“De pastor para pastores”, ele
cita um documento escrito
pelo professor Lourenço Stélio
Rega, que propôs o perfil do
líder do novo século, conforme segue:
“Leitura crítica do ambiente,
flexibilidade com convicção,
coerência vivencial, transparência, transversalidade (que
saiba navegar nos diversos
ramos do conhecimento, cultivando a multidisciplinarida-

de; que saiba fazer análise e
abordagem transversal da vida
e seus fatos, etc.), aprendizagem continuada e liderança
co-participativa, mais proatividade do que reatividade,
capacidade de gerenciar e
mediar relacionamentos e
conflitos humanos, equilíbrio
espiritual, emocional e de
personalidade, alteridade (um
semeador da valorização do
próximo, que seja sensível
a carências humanas), corporeidade, valorização do
ser humano como ser total,
comprometimento, concretividade no discurso”.
Que Deus abençoe todos os
pastores. Que não apenas neste dia, mas sempre possamos
ser lembrados nas orações do
povo de Deus.
Que Deus nos dê Graça
para pastorear o rebanho que
pertence a Ele.

de um pastor através de oração, aconselhamento, dando
insights, apresentando novidades, disponibilizando-se a
cooperar. Cabe ao pastor humildade e receptividade para
aprender com os irmãos e
também ensiná-los em amor.
Deus pode dar a visão para
o pastor, mas também pode
dar para um membro da Igreja. Não é exclusividade do
pastor ter a receita do bolo.
Existem situações que a ação
do líder é indispensável, mas
em muitos contextos, os liderados agem, constroem,

agregam; é o que chamamos
de interdependência. “Eu preciso de você e você precisa
de mim. Nós precisamos de
Cristo, até o fim.”
A Igreja é uma comunidade
de pecadores perdoados por
Deus, que devem amar uns aos
outros, adorarem com espiritualidade, aprenderem a Palavra, pregarem o Evangelho e
servirem ao próximo para uma
transformação da sociedade.
Nada de etnocentrismo e
nem centralizar. Vamos amar
sem parar. Este é um excelente caminho ministerial.

Pastores
etnocêntricos
Davi Nogueira, pastor,
colaborador de OJB

S

er centralizador não é
uma boa estratégia de
liderança. Ser etnocêntrico é ainda pior. Existem pastores que classificam
suas ideias melhores do que
as dos membros da Igreja,
não aceitam opiniões diferentes. A ausência de diálogo
entre o pastor e seu rebanho
desgasta o ministério.
Alguns pastores acham seu
trabalho superior ao de outros
colegas. Pura vaidade! To-

dos somos servos, e se você
descobriu algo que tem dado
resultado, deve compartilhar
para que o Reino de Deus
cresça.
Na congregação, existem
muitos irmãos dotados de
dons e talentos, que, se somadas as forças, um grande
projeto poderá ser realizado.
Eu acredito que não se faz
ministério em carreira solo.
Precisamos uns dos outros.
Está provado que trabalhar
em equipe é desafiador, mas
também é recompensador.
Os pastores precisam de

sabedoria e unção; amor e
esforço; ética e coerência. A
Igreja, mais do que nunca,
precisa de pastores cristocêntricos, e não etnocêntricos. A
Igreja é de Jesus! O pastor é
um servo que cuida das ovelhas e proclama a Palavra. Ele
não tem resposta para todas
as perguntas, não é melhor
do que ninguém e não pode
fazer tudo sozinho.
A Igreja é um celeiro. Nela
temos potencial, é uma mina
a ser explorada. Muitos irmãos podem dar significativas
contribuições no ministério
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Pastor, atenção!
colocou; preparem-se sempre para sair imediatamente e
deixem as malas prontas para
lição grandiosa que seguir em frente.
aprendemos como
2 - Nunca digam: este mifamília de pastor e
que pode servir de nistério é um sucesso, pretenreflexão a outros pastores e demos ficar aqui por muitos
anos; de repente, o despertador
suas famílias são:
celestial dispara e vocês têm
1 - Nunca se estabeleçam que partir para outra jornada.
com postura ad aeternum, em
3 - Prepare a família para
nenhum lugar onde Deus os
Ivone Boechat, colaboradora
de OJB

A

de preparar os filhos para vi- hora para a outra. Mas a vida
ver assim e podem sofrer por do pastor é assim. A formação
básica do pastor deve ser cuivários transtornos.
dadosamente preparada para
5 - A mulher do pastor deve todo tipo de mudança e, às
estar preparada para ajudar a vezes, em um piscar de olhos.
equilibrar a família com uma
educação permanente, pronta
6 - Jamais curve-se ao ser
a compor a suavidade necessá- atingido por uma bala perdiria nas mudanças. Não é fácil, da na batalha. Lembre-se de
4 - O pastor exerce uma porque as crianças vão ter que que você está dentro das duas
função de alta rotatividade, mudar de cidade, Igreja, casa, instituições mais atacadas pelo
todavia, alguns se esquecem escola, amigos, rotina, de uma inimigo: família e Igreja.
seguir em frente, a qualquer
momento. Os filhos devem
ter consciência de que seus
pais são escolhidos como soldados do exército do Senhor,
com rotina de um militar; vão
ter que mudar muitas vezes,
a qualquer momento, basta o
comandante ordenar.

A cidade e o pastor
Nilberto Amorim, IB da
Liberdade - SP
(Ao pastor Irland P. de Azevedo)

E

m uma noite de domingo, eu me achava
em um santuário de
culto. Estava ali como
a ovelha que vai ao poço. No
ambiente reinava uma forma
de silêncio que predispunha à
reverência e à oração. Atingido no íntimo por tal silêncio,
logo me via travando combate
comigo mesmo para rechaçar
as mazelas do corre-corre da
cidade, vale dizer, para me livrar do fardo da semana finda.
Em dado momento, o pastor
assoma ao púlpito e - tenho
por certo - o Espírito assumiu

a condução do culto. Os valores do Reino Eterno como
que se derramavam por todos
os recantos do ambiente de
modo interpelante e irresistível
aos corações e consciências.
Em outras palavras: o celeste
tocava o terrestre; o invisível
se entrelaçava ao sensível; as
alturas e funduras se contatavam em sublime comunhão.
Tudo se transformou então; a
diversidade humana se desfez;
o múltiplo e o plural se fundiram na unidade de um só coração e um só espírito. Todos os
presentes, em união, bebiam
de um mesmo manancial, que
era transformador, regenerador ou restaurador. Com isso,
vê-se que tão extraordinária
experiência só poderia ocorrer
em culto presencial, em con-

traposição a culto mediatizado
por internet ou televisão - a
manifestação de Deus é por
demais maravilhosa em majestade e profundidade para
ser captada através de meios
técnicos (câmera de vídeos).
Do lado de fora do santuário, porém, estava - e está
- mundo completamente oposto: a cidade em sua imensidão,
cedendo espaço, mais e mais,
às potências da destruição. De
fato, hoje em dia, a noção de
cidade liga-se à de derrocada.
Outrora, ela foi emblema de
civilização e de progresso,
mas, ei-la se esfrangalhando
e se transformando em palco
da queda do homem e dos
valores civilizatórios. O pastor aí prega, mas a cidade o
ignora - os apreços e priori-

dades dela vão nos antípodas
do que ele prega. O que não
implica, porém, que ela não
esteja entranhada de seitas,
fé e cultos. Porque ela, de
fato, cultua e muito. Cultua o
mercado e o dinheiro; venera
as obras faraônicas; endeusa
as tecnologias, máquinas e
equipamentos; idolatra celebridades de novelas e “big
brothers”, glorifica bandas de
rock e, por aí, vai.
Ela - a minha cidade - já foi
chamada de “desvairada”, mas,
hoje, passa por “insana” ou
“desmiolada”: não ouve pastor
e se prostitui com falsos deuses. Semelhante conduta não
passaria impune. Alto é o preço
a ser pago onde o “vácuo de
valores” atinge certos limites. E
aí está o caso diante dos nossos

olhos. É crescente a lista de
males que afligem a cidade:
violência epidêmica, medo,
histeria, depressão, burnout,
corrupção, entorpecentes e etc.
Evidencia-se, assim, que
ouvir pastor é imperativo absoluto. Faz décadas que sigo
essa instrução e nunca me frustrei; sempre é como se fosse a
primeira vez. É antídoto certo
para o anátema dos ritmos, síndromes, fardos e jugos cruéis
que a cidade firma e impõe
aos seus habitantes. Porque
- nunca nos esqueçamos - o
pastor é porta-voz do Senhor
Jesus, que diz: “Vinde a mim,
todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei (...) Porque o meu jugo
é suave, e o meu fardo é leve”
(Mt 11.28-30).

missões nacionais
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Missões Nacionais comemora os 76 anos
do Lar Batista F. F. Soren

Os recursos arrecadados com a festa rendem
melhorias no projeto

D

esde 1942, o Lar
Batista F. F. Soren
tem mudado a
vida de centenas
de crianças em Luzimangues,
no estado do Tocantins. Acolhendo crianças e adolescentes em situação de abandono,
abuso e exploração, além
de atender a comunidade, o
Projeto completa 76 anos e,
com objetivo de arrecadar recursos, realizará, no próximo
dia 23, a sétima edição da
‘Festa do Lar’.
Com entrada gratuita, o
evento consiste principalmente em um festival gastronômico com mais de 30 barracas
de comidas e bebidas, além
de artesanatos, apresentações culturais e atividades de

Festa de 74 anos do Lar também foi um sucesso

recreação para as crianças.
Com início às 17h e término
à meia-noite, a programação
acontece na própria sede do
Lar Batista. E os cartões de
consumo podem ser adquiridos previamente no Lar Batista, na Convenção Batista do
Tocantins, na Segunda Igreja
Batista de Palmas (SIBAPA) e
no Restaurante Renascer. Ou
no dia do evento, na recepção
do projeto.
Desde a primeira festa, em
2012, foi possível realizar
muitas benfeitorias no lar
com os recursos arrecadados,
como reformas na estrutura,
aquisições de materiais, construções de novos departamentos. E neste ano, os desafios
que se destacam são: a ins-

talação de placas de energia
solar para alimentar a bomba
do poço artesiano; aquisição
de um trator de pequeno porte com roçadeira; compra de
uma moto cultivador para a
horta; dentre outros.
O diretor do Lar Batista F.F
Soren, pastor Robson Rocha,
está esperançoso e espera
receber cerca de 3 mil pessoas neste ano. “Cada pessoa
que se dispõe a participar
desta festa, na prática está se
dispondo a oferecer uma melhor qualidade de vida para
as crianças e adolescentes
que vivem aqui, bem como
ainda, para a comunidade
no entorno da instituição,
beneficiadas pelas atividades
de cultura, lazer e esporte

Diretores do Lar, Robson e Judite Rocha, com a gerente
de Ação Social Anair Bragança, na festa de 2015

oferecidas regularmente no
projeto”, diz o diretor.
Atualmente, 13 crianças
são abrigadas no lar. Algumas delas são casos em que
as mães se tratam do vício
das drogas em outras instituições de Missões Nacionais, enquanto seus filhos são
acolhidos. De acordo com o
diretor, as crianças chegam
cabisbaixas, envergonhadas,
mas em cerca de três meses se
adaptam com a nova rotina.
“Com o passar do tempo a
criança que chegou aqui já é
outra; elas aprendem valores,
maneiras de como se portar
na sociedade e como ser um
bom cidadão. Nossos ensinos
são pautados nos valores da
Bíblia, elas aprendem a dar

amor, o que lá fora elas não
aprenderam”, explica ele.
E além delas, outras mais de
100 crianças e adolescentes
são atendidas com aulas de
ballet, jiu-jitsu, esportes como
futebol de salão, vôlei, tênis
de quadra e basquete, além
do ensino bíblico.
Você pode fazer parte disso!
Contamos com você para o
sustento e expansão dessa
grande missão. Clique e junte-se a nós: https://www.atos6.
com/missoesnacionais/projetos/lar-batista-f-f-soren.
Se tiver interesse na compra de ‘Consumo Antecipado’ ligue: (63) 99911 3755 ou
99109 4646. Acesse também
e saiba mais da ‘Festa do Lar’:
www.festadolarbatista.com.br.
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Convenção Batista de Rondônia promove
II Encontro de Promotores de Missões
Paulo Xavier, gestor de
Campo e Missões da
Convenção Batista de
Rondônia

A

PIB em Ji-Paraná RO sediou, no dia 19
de maio, o II Encontro de Promotores
de Missões, promovido pela
Gestão de Campo e Missões
da Convenção Batista de Rondônia em parceria com a Junta
de Missões Nacionais.
Na ocasião, o preletor foi o
pastor Marcos Azevedo, mobilizador de Missões da JMN,
que desafiou os mais de 80
participantes, que representavam cerca de 35 Igrejas de
todo o Estado a promoverem
missões de forma criativa e
dinâmica mobilizando todo o
povo Batista a se envolver na
obra missionária.
Este encontro possibilitou
uma ação mais efetiva dos
promotores em suas Igrejas,
pois foram abordados temas
como: Vencendo as Tempestades da Vida (baseado em Atos
27.13-26); A Importância da
comunicação em Missões e
O Promotor de Missões – Um

Momento de oração e entrega dos Promotores de Missões durante ministração do louvor

Oração pelos projetos missionários da Convenção Batista de
Rondônia

Evento reuniu mais de 80 participantes na PIB em Ji-Paraná - RO

líder que inspira.
A COBARO agradece a Primeira Igreja Batista em Ji-Paraná, sob a liderança do pastor
Sérgio Eduardo, que proporcionou a vinda do preletor, além
da hospedagem econômica
para os inscritos; a Segunda

parou um lanche delicioso para
a chegada dos promotores na
sexta-feira à noite; e a Igreja Batista Boas Novas, aos Homens
em Ji-Paraná, sob a liderança
do pastor Sergio Condack,
que mobilizou uma equipe de
recepção e apoio no cuidado

Igreja Batista em Ji-Paraná, sob
a liderança do pastor Antonio
Carlos, que proporcionou um
café da manhã gigantesco e
delicioso a todos os presentes;
a Terceira Igreja Batista em
Ji-Paraná, sob a liderança do
pastor Ananias Ramos, que pre-

dos participantes do Encontro,
assim como todos os irmãos
que direta ou indiretamente trabalharam para que este evento
acontecesse da forma como
aconteceu. Que Deus continue
abençoando a todos.

Pastores da Zona da Mata Mineira
participam de capacitação de liderança
Ilimani Rodrigues, jornalista
da Convenção Batista
Mineira

S

empre preocupada em
capacitar sua liderança,
a Associação Batista da
Zona da Mata (ABCZOMA) promoveu, neste primeiro
semestre de 2018, o primeiro
módulo do curso “Pregue a
Palavra”, uma capacitação
para pastores e líderes, que
tem como objetivo levar os
participantes a desenvolver
a excelência na pregação expositiva. Nesta edição, que
aconteceu nos dias 22 a 24 de
março, 23 pastores e líderes
estiveram presentes, demonstrando a relevância deste tipo
de treinamento para a região.
Essa foi mais uma oportuni-

Parte do grupo de pastores que participou do curso Pregue a Palavra, na Associação Batisa da Zona da Mata

dade que a Associação trouxe
para a capacitação continuada
da liderança da região da Zona
da Mata, e também de cidades

próximas do estado do Rio de
Janeiro. “Em um tempo de tantas
distorções do ensino e pregação da palavra de Deus, é de

suma importância a exposição
Bíblica para que a Igreja tenha
um desenvolvimento saudável
e pautado na sã doutrina. Para

isso, tivemos mais esta iniciativa,
que dá aos pastores ferramentas
de estudo para aprimorar ainda
mais suas pregações, sendo fiéis
com a verdade bíblica”, comentou o pastor Robson Soares
de Queiros, coordenador da
ABCZOMA e um dos organizadores do evento.
O “Pregue a Palavra” é um
projeto da Primeira Igreja Batista de Atibaia - SP (PIBA Atibaia), que acontece em várias
regiões do país e até fora dele.
Neste módulo, os palestrantes
foram os pastores Heber Gonçalves Cunha, da Segunda
Igreja Batista em Cambuci-RJ,
e também André Carvalho de
Oliveira, da Primeira Igreja
Batista em Atibaia. O segundo
módulo acontecerá em agosto,
fique ligado!
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Primeira Igreja Batista em Nova Aurora - RJ tem
diversas programações durante Mês da Família

Vigília foi o primeiro evento do Mês da Família

Estevão Júlio, membro da
Primeira Igreja Batista em
Nova Aurora - RJ

A

Primeira Igreja Batista em Nova Aurora,
em Belford Roxo RJ, realizou durante
todo o mês de maio programações voltadas para o Mês
da Família. O tema deste ano
foi “Família, o ideal de Deus”,
com divisa em Salmos 127.1:
“Se o Senhor não edificar a
casa, em vão trabalham os que
a edificam; se o Senhor não
guardar a cidade, em vão vigia
a sentinela”. A música oficial
foi “Oração da Família”, da

Sob a liderança de Liliana Santos, Princesas do Reino Apesar da chuva no dia do evento, Tarde Alegre
é presença em boa parte dos eventos da PIBNA
reuniu bom número de participantes

cantora Raquel Mello.
No dia 04 de maio, o ministério de Família realizou uma
vigília, que teve momentos
de louvor, oração e Palavra
com o pastor Cícero Anderson, responsável pela Escola
Bíblica Dominical (EBD) na
PIB Nova Aurora. Porém, a
abertura oficial do Mês da Família aconteceu no dia 06 de
maio. Já no Dia das Mães, toda
a programação foi voltada para
homenageá-las, com direito
a receberem lembrancinhas.
O culto também contou com
inspirações musicais e a participação do balé Princesas do
Reino.

Para integrar as famílias da
Igreja, no dia 19 de maio aconteceu a “Tarde Alegre das Famílias”. Quem foi ao evento
pôde participar de dinâmicas
e brincadeiras, como dança
da cadeira, perguntas bíblicas,
etc.
O encerramento das atividades aconteceu no dia 27 de
maio. Pela manhã, na EBD,
toda a Igreja se reuniu para
ouvir a palestra do pastor Luiz
Claudio Santiago, vice-presidente da Igreja, sobre o tema
“Servos do Deus vivo no lar”.
No culto da noite houve um
momento de intercessão entre
famílias, quando os ministérios

de louvor Geração de Adoradores e Santo Tabernáculo se
uniram para cantar a música
oficial e, no fim da celebração,
aconteceu o sorteio de um
aparelho de jantar.
Os irmãos Ubirajara da Silva
e Dilcilene Gonçalves, líderes
do ministério da Família na
PIB Nova Aurora, são gratos
a Deus por tudo o que aconteceu. “Agradecemos a Deus
pelo privilégio de servi-lO em
um ministério tão gratificante,
que é o Mistério da família.
Nosso coração se enche de
alegria e satisfação em ver o
mover de Deus. Ele sempre
age em nosso favor, até que

sua promessa seja cumprida
no meio da nossa família.
Eles também lembraram de
quem colaborou para a realização de todas as atividades
durante o mês. “Não podemos
esquecer do pastor Anderson e
sua esposa, a Miriam, que estão sempre nos dando suporte,
e os nossos irmãos, que sem a
ajuda deles não conseguiríamos alcançar o nosso objetivo.
É certo que todo o esforço de
cada um será recompensado
pelo Senhor.
Para saber o que acontece
na PIB Nova Aurora, acesse a
página da Igreja no Facebook:
facebook.com/pibnovaaurora

Juventude da Associação Batista das Serras de Minas
impacta a região com Encontro em Guaraciaba
Ilimani Rodrigues, jornalista
da Convenção Batista
Mineira

N

o dia 12 de maio,
cerca de 200 jovens se reuniram
na cidade de Guaraciaba - MG para o “Encontrão” da Juventude da
Associação Batista das Serras
de Minas. A preletora foi a
irmã Viviane Mota, líder de
jovens da Igreja Batista em
Guaraciaba, que levou uma
palavra para os presentes, baseada no texto de João 8.12,
em que apresenta Jesus como
a “Luz do Mundo”.
Para o presidente da JUBASEM, Júlio Marques, “Esses
encontros são importantes
para fortalecer e encorajar a
nossa juventude a permane-

Cerca de 200 jovens participaram do Encontro da JUBASEM, que abordou o tema “Luz do Mundo”

cerem firmes nos propósitos
do Senhor. São momentos de
comunhão, onde os jovens
têm a oportunidade de fazer
novas amizades e estarem
em contato com pessoas que
compartilham da mesma fé e
das mesmas expectativas de
vida”, comentou.

O objetivo do encontro foi
também evangelístico, e os
jovens tiveram a oportunidade de levar convidados,
que ainda não conhecem a
Cristo ou estavam afastados.
É o caso do jovem Walison,
que aceitou a Jesus durante o evento. “O encontrão

foi maravilhoso! Eu estava
triste, com tantas dúvidas,
e naquele momento ali eu
tive a plena certeza de que
Deus me chamava para comunhão com Ele. O teatro
foi muito tocante e abriu
meus olhos para o que estava acontecendo comigo. Foi

emocionante. Tudo muito
lindo. Sensacional.”, comemorou.
O próximo “Encontrão”
acontecerá no dia 14 de julho, na Primeira Igreja Batista
de Mariana - MG. Programe-se para estar presente e ser
abençoado.
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Ministério de Comunicação
da Primeira Igreja Batista em
Cidade Operária - MA

N

o mês de maio,
a Primeira Igreja
Batista em Cidade
Operária, no Maranhão, celebrou a chegada
de 31 novos Embaixadores do
Rei. A capacitação dos novos
participantes acontece desde
novembro de 2017, com a
reorganização do ministério.
Ao longo dos últimos meses,
os candidatos participaram de
estudos bíblicos, atividades
esportivas e civis, acampamento e encontros para o estudo
da Revista “O Embaixador”,
da Convicção Editora, como

Recebimento dos certificados

forma de instruí-los a serem
embaixadores segundo a Palavra de Deus.
Durante a apresentação
à Igreja, os embaixadores
cantaram o Hino Nacional

Embaixadores durante a execução do Hino

e o Hino Oficial dos Embaixadores e participaram do
hasteamento das bandeiras
com a participação do Forte
Cristo Rei, composto por
membros e congregados de

outras Igrejas locais.
Atualmente, o ministério é
liderado pelo irmão Glocaff
Veras Feitoza, que participa
da Organização ER desde os
seus 14 anos. “A Organização

me fez crescer como cidadão,
como homem e filho de Deus.
E, hoje, poder ajudar esses
meninos a construir um caminho segundo a Palavra, é uma
grande satisfação”, destacou.

Assembleia da CBC elege nova diretoria e
tem sessão especial liderada por jovens
Tiago Monteiro, Jornalismo da
Convenção Batista Carioca

O

s Batistas cariocas
se reuniram, entre
os dias 23 a 25 de
maio deste ano, na
Igreja Batista de Tauá, na Ilha
do Governador - RJ, para mais
uma Assembleia anual que teve
como destaques a eleição da
nova diretoria da Convenção
Batista Carioca e uma noite especial dirigida por jovens e adolescentes, encerrando os três dias
de deliberações.
A 114ª Assembleia da Convenção Batista Carioca teve início na
noite de quarta-feira, em culto inspirativo que também comemorou
os 90 anos de existência da IB
Tauá. A programação marcante
contou com a apresentação do
coral da Igreja e a mensagem do
pastor Tércio Ribeiro, da Primeira Igreja Batista de Maceió. No
contexto da celebração, o orador
da noite ressaltou características
como unidade, perseverança e a
necessidade de mais paixão por
Cristo e sua causa.
O segundo dia foi destinado
a apresentações de relatórios
dos conselhos e organizações,
bem como as devidas deliberações e discussões. Destaques
foram dados ao Colégio Batista

Noite da Juventude

Shepard, pelos novos ares que
permeiam a situação financeira
e administrativa da instituição; e
a Missões Rio, que encerra um
ciclo de gestão com o retorno
do coordenador pastor Ulisses
Torres ao campo missionário,
como capelão esportivo. A Junta
de Ação Social Carioca também
se destacou pelo lançamento da
nova campanha de parceria, permitindo a participação mensal
de irmãos e Igrejas que desejam
apoiar o Lar Batista do Ancião.
Na noite de quinta-feira, os
Batistas cariocas foram desafiados a partir da apresentação de
projetos missionários urbanos.
A Noite Missionária, como é
conhecida, mostrou seus frutos,
entre eles o jovem Lucas que,
em vídeo, testemunhou sobre a
importância da capelania Batista
na unidade em que cumpriu medida socioeducativa. Atualmen-

Nova diretoria da Convenção Batista Carioca

te, o jovem trabalha, é membro
de uma Igreja evangélica e ainda
é voluntário de um projeto social
da Quarta Igreja Batista do Rio
de Janeiro.
A assembleia carioca também
reservou um momento para
a apresentação de seis novas
Igrejas Batistas da cidade. Representadas pelos seus líderes, receberam certificados da
Convenção Batista Carioca, em
reconhecimento e gratidão a
Deus por essas novas agências
do Reino. São elas: Igreja Batista
Vitória em Brás de Pina, Comunidade Batista Atos 29, Igreja
Batista da Conquista, Segunda
Igreja Batista em Cascadura, Igreja Batista Betel do Rio de Janeiro
e Igreja Batista Palavra e Vida em
Campo Grande.
As deliberações da manhã
de sexta-feira, especialmente a
discussão sobre a reestruturação

da CBC, ficaram prejudicadas
pela falta de quórum. Muitos
mensageiros não conseguiram
vencer as dificuldades de locomoção resultantes da greve
dos caminhoneiros. Por conta
disso, ficou definido que uma
assembleia extraordinária será
convocada para que esse importante tema possa ser tratado.
Informações como local, data e
hora serão comunicadas pelos
canais oficiais da CBC e também por e-mail.
A sessão de encerramento foi,
sem dúvida, marcante. Não apenas pela costumeira cerimônia de
posse da nova liderança dos Batistas cariocas, mas especialmente
pela Noite da Juventude. Foi um
culto com a participação massiva
de jovens e adolescentes Batistas
cariocas. Além de coordenarem
a programação, eles trouxeram
grupos de louvor, coral, teatro de

mãos e a mensagem do pastor de
jovens da Primeira Igreja Batista
da Barra, pastor Hugo Sampaio,
lembrando a todos de que é necessário apoiar e valorizar a nova
geração.
Composição da
nova diretoria
Confira os eleitos da nova
diretoria da Convenção Batista
Carioca: João Reinaldo Purin
Junior - IB Meier - (Presidente);
José Maria de Souza - PIB da Barra - (1° vice-presidente); Walter
Ferreira da Silva Junior - IB Rio
da Prata - (2° vice-presidente);
Rachel de Abreu Pereira - PIB
Penha - (3° vice-presidente); Flávio Pereira da Silva - IB Abolição
- (1º secretário); Valmir Roberto
de Almeida Rocha - PIB Pilares
- (2º secretário); Jean Carlo de
Oliveira Ferreira - PIB Vila da
Penha - (3º secretário).
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A história de Raja
Caleb Mubarak, missionário
de Missões Mundiais para o
mundo árabe

Q

uero contar para
você a história de
uma refugiada síria, a Raja, cujo
nome árabe significa Esperança. Como toda jovem árabe,
Raja sonhava com o dia em
que se casaria com um jovem
de boa família e que juntos
veriam um melhor futuro para
seu país. A “Primavera Árabe”,
movimento libertário que em
2010 marcou o Oriente Médio e o Norte da África, não
cumpriu com sua proposta e
Raja presenciava a piora da
Síria, deixando a Nação muito diferente das histórias que
seus pais e avós contavam em
família.
A guerra fez com que deixassem tudo para trás para
buscarem refúgio em outro
país da região, uma terra que
não faz fronteira com a Síria e
que tem recebido alguns milhares de refugiados. Naquele
novo lugar, ela percebia o
quanto seu pai se esforçava
em dar condições dignas de

sobrevivência e esperança à
sua família. Todos os dias,
ele contava histórias sobre os
dias prósperos de seu pequeno
negócio em Damasco. Era um
tempo difícil para todos, mas
Raja não perdia a esperança de
dias melhores.
Como parte do processo
de espera, Raja se apaixonou
por um jovem sírio, também
refugiado, decidido a ir em
busca de melhores condições
na Europa. Era um plano perfeito, uma nova vida, em um
novo lugar. Mas esse sonho
só poderia ser realizado se o

novo casal enfrentasse os perigos de uma viagem desumana para um país do Norte da
África, onde seriam expostos
aos “coiotes”. Esse é um grupo
de criminosos que cobram,
e muito, para proporcionar a
travessia perigosa de refugiados para a Europa pelo Mar
Mediterrâneo.
Mesmo com todos os problemas, os dois entenderam que
aquela era, de fato, a melhor
estratégia e decidiram enfrentar a jornada. Juntaram todas
as economias e partiram, junto
com palestinos, sírios, africa-

nos, muçulmanos, cristãos,
famílias inteiras, naquele precário barco rumo a uma vida
melhor.
No quarto dia da perigosa
travessia, o barco foi atacado
por piratas e foi danificado;
houve um naufrágio de quase
500 pessoas. Alguns, por não
mais aguentarem a espera de
socorro, começaram a retirar
os salva-vidas e, simplesmente, se entregavam à morte no
mar. Pais e mães deixavam
seus filhos com os poucos sobreviventes para que tivessem
um futuro melhor. Três dias
depois do naufrágio, o noivo
de Raja faleceu, mas, antes,
disse: “Perdoe-me por colocá-la nessa situação!”.
Apenas 11 das 500 pessoas
sobreviveram. Raja, de apenas
19 anos, estava agora com
duas crianças aos seus cuidados, e começou a questionar
o porquê do significado de
seu nome ser Esperança. Uma
das meninas não resistiu, mas
a outra, ainda de colo, conseguiu sobreviver e passou a ser
notícia em um país europeu
como o milagre que aconteceu
nas águas do Mediterrâneo.

A história da garotinha levou
os jornais daquele país a saberem que foi Raja quem a sustentou durante aqueles dias. A
imprensa veiculou matéria sobre a coragem, resiliência e esperança de uma refugiada que,
além de sobreviver, ajudou
outra vida a seguir acreditando
que as coisas podem melhorar.
Raja recebeu honrarias e hoje
sonha em ser advogada, para
ajudar a diminuir o sofrimento
no mundo.
Em 2018, a guerra na Síria
completa sete anos, tornando-se a pior tragédia humanitária na História Moderna,
depois da Segunda Guerra
Mundial. Esta é mais uma
história real de quem tem
sofrido com os conflitos, contada nos relatórios da ONU e
de ONGs que ajudam diretamente os refugiados. Porém,
o que isso tem a ver conosco?
Até quando seguiremos ouvindo histórias como essa e
continuaremos acreditando
que não é um problema nosso? Várias “Rajas” precisam
conhecer o EU SOU, aquele
que é a única Esperança às
nações.

Quero Viver: 15 anos levando esperança
a dependentes químicos no Peru
Airyn Velasquez, voluntária
no Projeto Quero Viver

J

á são 15 anos de serviço
a Deus e à comunidade
peruana através do Projeto
Quero Viver, que atende
dependentes químicos. Ao
longo desses anos, atendemos
não só pessoas de Arequipa,
cidade peruana onde está instalada a sede do Projeto, mas
também assistimos a cidadãos
de outras regiões do Peru e até
mesmo de outros países.
Para celebrar a data, no dia
22 de abril realizamos um
culto de ação de graças a Deus
e quem ganhou o presente foram as pessoas atendidas pelo
Projeto, que passou a oferecer
novos serviços. Neste culto, a
comunhão entre trabalhadores, internos atuais, famílias,
ex-internos e membros da
Igreja foi o mais importante e
gratificante.

Também, em abril, tivemos
uma capacitação aberta ao
público em geral, onde nossos
profissionais deram palestras
sobre vários tipos de dependências químicas e como lutar
contra elas. Tivemos uma participação de 30 pessoas, além
dos familiares dos internos. O
Projeto tem a visão de continuar ajudando à população
para que também conheçam
o Amor de Deus.
Fizemos ainda uma vigília
de oração. Mais de 30 participantes puderam louvar a
Deus e orar com a gente, conhecendo ainda mais do Amor
do Senhor. É maravilhoso ver
nossos internos orando e cantando ao Senhor, sabendo
que antes muitos deles sequer
acreditavam em Deus.
Na festa de encerramento, fizemos um churrasco e recebemos os familiares dos internos
e também visitantes de outras

Igrejas. Foram momentos de
recreação com brincadeiras,
atividades esportivas e também muito louvor. Glória a
Deus por mais um ano de
trabalho, de vitórias e de muita
alegria.
Tivemos também a visita
de um dos encarregados das
obras sociais em Arequipa,
importante autoridade no município e que fez a entrega de

um reconhecimento ao Projeto
pelo trabalho realizado nesses
15 anos ajudando a comunidade arequipenha.
Centro de atendimento
Atualmente temos 17 internos. Nossa forma de trabalho
começa quando uma família
procura ajuda no escritório do
Projeto, desesperada pela dor
que a dependência química

provoca na casa inteira. O
atendimento precisa transmitir
calma e paz aos familiares,
usando a Palavra de Deus. É
ali que a família toma a decisão de internar o dependente.
Quando a pessoa chega ao
local de internação, é recebida
por um dos nossos conselheiros. Nesse momento inicia
o processo de recuperação,
que oferece tanto tratamento
psicológico como médico e
espiritual.
Cada dia tem uma rotina
diferente, mas todo dia temos
cultos devocionais e terapia.
Além disso, os internos têm
um dia de esportes, oficinas
de padaria, artesanato, primeiros socorros, entre outras
atividades.
Os familiares são capacitados para vencer a batalha
contra as drogas e também
recebem aconselhamento psicológico e pastoral.
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Pastor e cantor Feliciano Amaral recebe homenagem em
Rondônia pelos 98 anos de vida e 70 anos de Ministério
Paulo Xavier, gestor de
Campo e Missões da
Convenção Batista de
Rodônia
“Bem-aventurados os que habitam em Tua casa; louvar-te-ão continuamente.” (Sl 84.4)

N

o dia 23 de maio
de 2018, a Primeira Igreja Batista de
Rondônia, em Porto Velho - RO, sob a liderança do pastor Eliú Rodrigues,
realizou em parceria com a
Convenção Batista Mineira e
a Convenção Batista de Rondônia, um culto em Ação de
Graças ao Senhor pela vida
do pastor Feliciano Amaral e
seus 98 anos de existência e
70 anos de Ministério.
A celebração foi, inicialmente, motivada pelo interesse do

Pastor Feliciano Amaral

Representantes da Convenção Batista de Rondônia e pastor Márcio
Santos, diretor Executivo da Convenção Batista Mineira

prefeito da cidade de Miradouro - MG, senhor Almiro
Marques de Lacerda Filho, em
conhecer e homenagear o pastor Feliciano, que é cidadão
Miradourense. Em sua busca
por conhecê-lo pessoalmente,

o prefeito entrou ao contato
com o pastor Izael Alves, da
Igreja Batista daquela cidade,
que não mediu esforços para a
realização desta homenagem.
Na ocasião, estiveram presentes os representantes da

COBARO, pastor Guilherme
Nossa (presidente), pastor Paulo Xavier (gestor de Campo
e Missões) e o irmão Oziel
Nascimento (gestor Administrativo) e pastor Luis Carlos
(presidente da subseção Norte

da OPBB. Da Convenção Batista Mineira, contamos com o
pastor Márcio Santos (executivo), pastor Izael Alves (pastor
da IB em Miradouro - MG) e o
prefeito de Miradouro, Almiro
Marqus, além de muitos outros
pastores Batistas, líderes das
Igrejas da região e membros da
Primeira Igreja do Rondônia.
Foi um culto abençoado,
com louvores, leitura bíblica
e gratidão a Deus pela vida e
ministério do pastor Feliciano
Amaral, com participação de
filhos, netos, bistentos, trinetos,
afilhados e pastores que foram
diretamente influenciados pela
vida do homenageado.
Somos gratos a Deus por
Sua bondade em nos permitir
honrar em vida um servo do
Senhor que dignificou e tem
dignificado o nome de Cristo
pelo Brasil e no exterior.

Primeira Igreja Batista em Pindamonhangaba
- SP celebra 79 anos de organização

Foto: AgoraVale

Elias Rivelle, jornalista, membro
da Primeira Igreja Batista em
Pindamonhangaba - SP

O

rganizada no dia
26 de maio de
1939, e filiada à
Convenção Batista
Brasileira (CBB), a Primeira
Igreja Evangélica Batista em
Pindamonhangaba - SP (PIEB
Pinda) é um trabalho pioneiro
na região do Vale do Paraíba
e no município, pregando o
Evangelho de Jesus Cristo, com
base na Bíblia Sagrada. Esta
Igreja Batista é a segunda Igreja
evangélica mais antiga do município de Pindamonhangaba
-SP e a primeira Igreja Batista
no Vale do Paraíba.
Durante o mês de maio de
2018, a PIEB Pinda completou
seu 79º aniversário de Organização e, para celebrar, foi
elaborada uma programação
que contou com uma série de
eventos abertos a toda população. As celebrações de aniversário aconteceram nos dias 25,
26 e 27 de maio (sexta-feira,
sábado e domingo), e abordou
o texto da Bíblia Sagrada em
Tito 2.11: “Porque a Graça de
Deus se mostrou salvadora a

Culto de Organização da Igreja Batista em Pindamonhangaba (26-05-1939)

Igreja reunida na Cantata do Ministério Infantil em 2017

todos os homens”.
Durante os eventos, houve
pregações da Palavra de Deus
com o pastor Ésio Moreira,
presidente e ministro titular da
Primeira Igreja Batista em Pindamonhangaba, e o pastor Ricardo Aurino, ministro titular
da Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos
- SP, além das participações especiais do projeto com Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS),
do Coral “Harmonizando a
Fé”, do Conjunto Masculino
“Santuarius”, do Ministério
de Teatro e do Ministério de
Música da PIEB Pinda. Infelizmente, por conta dos efeitos
da crise entre caminhoneiros
e Governo, não puderam estar
presentes os preletores pastor

nizada no dia 04 de abril de
1937. Até o ano de 1939, foi
administrada pela Igreja Batista
da Liberdade - SP, que enviava
pregadores e seu pastor titular
Erodice Fontes de Queiroz, o
qual vinha uma vez por mês a
Pindamonhangaba.
No dia 26 de maio de 1939,
durante um culto de louvor e
adoração ao Senhor Deus, foi
organizada a Igreja Batista em
Pindamonhangaba, com sede
à Travessa Marquês do Herval,
nº. 96, Centro, Pindamonhangaba - SP, tendo como seu primeiro pastor o coronel Antônio
Ernesto da Silva. Desde então, a
Igreja Batista em PindamonhanHistória
gaba, já organizada e filiada a
A Congregação Batista em Convenção Batista Brasileira
Pindamonhangaba foi orga- (CBB), tornou-se independente.

Alípio Coutinho Júnior, coordenador da Junta de Missões
Mundiais (JMM) e pastor de
Missões na Igreja Batista Boas
Novas, em São Paulo, e irmã
Sílvia Regina, missionária da
Junta de Missões Nacionais
(JMN) e ex-usuária de drogas.
Em um momento onde crises
se estabelecem em diversas esferas, esta Igreja Batista busca
ser uma referência de fortalecimento da fé entre a sociedade
atual, proclamando a Palavra
de esperança, fé e vida. Com
o passar dos tempos, ela tem
se tornado uma comunidade
experimentada, avançando
destemidamente para os alvos
propostos através de diversos
projetos e iniciativas em andamento.

A história Batista na região
testemunha acerca da fé e
registra os atos da providência
divina. Representada por sua
membresia, a PIEB Pinda tem
sido ao longo das quase oito
décadas, um marco exponencial relacionado à fé no município de Pindamonhangaba e
na região do Vale do Paraíba.
Pastor Ésio Moreira, ministro
titular da Primeira Igreja Evangélica Batista em Pindamonhangaba, é grato ao Senhor
Deus pelo aniversário desta
Igreja e ressalta a participação
da comunidade em todos os
eventos comemorativos.
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Primeira Igreja Batista em Santo Amaro SP festeja o 84o aniversário
Joelito Santos, pastor da
Primeira Igreja Batista em
Santo Amaro - SP

A

Primeira Igreja Batista
em Santo Amaro - SP
celebrou os seus 84
anos de organização
com cultos de celebração no
dia 12 de maio de 2018, com
quase mil pessoas. Na ocasião, houve uma homenagem
realizada pela Câmara Municipal de São Paulo, na pessoa
do pastor presidente Joelito
Silva dos Santos e vereadora
Noemi Nonato. No domingo,
dia 13 de maio, aconteceu o
encerramento das celebrações
com a participação musical do
cantor Thiago Grulha e Banda
e a participação de, aproximadamente, 400 pessoas.
“A PIBSA tem construído ao
longo dos seus 84 anos uma
trajetória marcada por momentos intensos e inesquecíveis na
vida de todos aqueles que nos

PIB em Santo Amaro - SP vive momento de
crescimento e expansão

ajudaram a construir essa nossa história”, declarou o pastor
Joelito Santos.
A Igreja teve seu início como
ponto de pregação no lar do
casal Manoel Martins e Antônia Rocha Martins, ambos
membros da Igreja Batista
de Casa Verde, vindo algum
tempo depois tornar-se Congregação da Igreja Batista em
Vila Mariana. Como Congregação teve vários endereços
em Santo Amaro, até a sua organização oficial, que ocorreu
no dia 12 de maio de 1934 em
seu templo localizado à Ave-

Pastor Joelito e cantor Leonardo Gonçalves

nida Adolfo Pinheiro, nº 226.
Atualmente, sediada em uma
área de 2.400 metros na movimentada e conhecida Avenida
Washington Luís, nº 211.
O seu primeiro pastor foi o
missionário T.C. Bagby, que, na
ocasião, também era o pastor da
Igreja Batista em Vila das Belezas, filho do casal William Buck
Bagby e de dona Ana Buck Bagby, os primeiros missionários
que chegaram ao Brasil. Louvamos a Deus pela vida preciosa
desses valorosos irmãos que
foram os pioneiros da obra Batista na região de Santo Amaro.

Além do seu primeiro pastor
T.C. Bagby, pastorearam a
Igreja ao longo desses anos os
pastores Antonio Ernesto da
Silva, Salvador Farina Filho,
Gladstone Francisco da Paixão, Axel Frederico Anderson,
Antonio Carmo dos Santos,
Edivaldo Teixeira Silva, Pedro
Alves Cardoso, Wilson Maia
Nicolau, Antonio Valentim
do Vale, Edgar Martins, Ivan
Gonçalves, Eclésio Pereira da
Silva e, atualmente, pastor Joelito Silva dos Santos, há quase
dez anos.
A Igreja vive um momento

de crescimento e expansão,
com 25 ministérios ativos e
dinâmicos, dentre eles, educação cristã, infantil, casais, jovens e terceira idade. Mantém
um ministério de esportes em
uma escola no bairro do Piraporinha, na região de Santo
Amaro e está desenvolvendo
um Projeto denominado Inter
Sabará, com o objetivo de
plantar uma nova Igreja na
região entre a Avenida Interlagos e Avenida Nossa Senhora
do Sabará, através da Visão de
Igreja Multiplicadora e PGM’s.
“Somos profundamente gratos a Deus pela vida de inúmeros irmãos que nos antecederam dando sua preciosa contribuição para que pudéssemos
chegar até aqui. Somos de
igual forma gratos a Deus pela
nossa atual liderança e pelos
que hoje caminham conosco
vivendo com alegria e gratidão
esse momento de celebração”
conclui o pastor Joselito.

Batistas do Litoral Norte de SP reúnem mais
de 700 pessoas em conferência missionária
Camila Garcêz, jornalista,
membro da Igreja Batista no
Jaraguá, em São Sebastião - SP

A

Juventude da Associação das Igrejas Batistas do Litoral Norte
(AIBLIN) promoveu
entre os dias 04 e 06 de maio,
o WakeUp Conference, sediado na Primeira Igreja Batista
em São Sebastião - SP. O evento reuniu aproximadamente
750 pessoas nos três dias.
Com o tema central “Missões
começa onde eu estou e termina onde Deus mandar”, os
representantes das oito agências missionárias abordaram a
importância de realizar evangelismo com compromisso e
responsabilidade cuidando
tanto do físico como da alma.
A programação dos três dias
foi recheada de atividades,
louvor, palestras e momentos
de conexão com Deus, com a
participação de diversos palestrantes e preletores que abençoaram o evento: pastor Alípio

Saídas para evangelização

Coutinho Jr. (Junta de Missões
Mundiais - JMM); pastor Paulo
Moncalvo (Junta de Missões
Nacionais - JMN); missionário
André (coordenador da Missão
Cena); pastor João Marcos (coordenador da Jocum - Jovens
Com Uma Missão); Mateus Feliciano (coordenador da ONG
Seara Urbana); capelão pastor
Herculano (coordenador PMs
de Cristo); pastor Alberto Melo
(coordenador do PEPE - Programa Socioeducativo promovido por Missões Mundiais);
missionário Orlei Humberto
(coordenador do CLD Palavra

Momentos de Louvor e Adoração

da Vida); missionárias Radicais
Cida Migliavada e Patrícia
Bezerra (Cristolândia de São
Paulo); e pastor Helder Didorf
(coordenador de Plantação de
Igrejas Multiplicadoras - JMN).
Paralelamente às palestras
realizadas na PIB em São Sebastião, os jovens também foram motivados em atividades
externas. No sábado, dia 05
de maio, percorreram o bairro
da Topolândia e trabalharam
o evangelismo com a Equipe
CLD, do Palavra da Vida. No
início da noite, a Rua da Praia
recebeu a apresentação do

Coral e teatro da PIB em São
Sebastião.
Já no domingo, dia 06, a
Conferência foi estendida às
Igrejas da região: Primeira
Igreja Batista Caraguá, Primeira Igreja Batista em Ilhabela,
Primeira Igreja Batista em São
Sebastião, Igreja Batista Nova
Galileia, Igreja Batista Jaraguá
e Igreja Batista Maranata.
O cuidado com o próximo está no DNA dos Batistas
e, por isso, o trabalho com
missões locais, regionais, nacionais e até mundiais é algo
vivo que empolga os cristãos.

Seguindo os ensinamentos
que Jesus deixou antes de se
juntar ao Pai, a obra dos Batistas tem se expandido por todo
território brasileiro e mundial,
levando esperança às pessoas.
E a Juventude da AIBLIN vem
desenvolvendo diversos eventos com o objetivo de despertar o comprometimento dos
jovens para a Obra de Deus.
Em fevereiro, o resultado da
última edição do WakeUp
Acamp, em Ilhabela, culminou
nesse evento voltado especificamente para o chamado
missionário.
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erá que existe uma imagem pastoral ou a imagem de Cristo na vida
do pastor? O pastor é um
elitista ou um operário do múnus
profético? Suas mãos são finas
ou grossas? Ele é um cooperador
ou um ordenador? Ele trabalha
com o povo ou põe o povo para
trabalhar e fica admirando? Ele
pega no pesado ou faz corpo
mole? Ele está no meio do povo
ou distante dele? Ele é relacional
ou funcional? É uma pessoa ou
uma instituição? Qual é, afinal
de contas, o perfil do pastor do
Novo Testamento? Ele busca
viver no luxo ou na simplicidade
de Cristo? Ele gosta do pódio
ou do chão? Ele é acessível ou
inacessível? Essas perguntas nos
levam a uma reflexão sobre a
imagem pastoral como a imagem
de Cristo, Aquele que é manso e
humilde de coração e que não
veio para ser servido, mas para
servir e dar a Sua vida em resgate
de muitos (Mateus 11.29; 20.28).
A imagem do pastor não se
coaduna com luxo, acúmulo de
propriedades e investimentos
em mercado de capitais. Não se
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A imagem pastoral
relaciona com arrogância, síndrome de pequeno deus e nem
com conquista e manutenção de
feudos. O pastor, chamado por
Deus como homem comum para
um trabalho extraordinário, é um
ser humano que busca ardentemente a semelhança com Cristo
Jesus, nosso Pastor Supremo. O
Senhor Jesus é o nosso modelo
de pastor: Ele deixou a glória dos
céus para viver entre nós e por
nós; humilhou-se a si mesmo,
tomou a forma de servo e morreu
na cruz por nós; Ele curou pessoas; levantou abatidos; viveu entre
os párias da sociedade; comeu
com publicanos e pecadores;
perdoou a mulher adultera; treinou 12 homens para a expansão
do Reino do Pai. Ele é o nosso
exemplo de benignidade e bondade; amor e solidariedade; empatia e simpatia; graça e perdão;
justiça e verdade.
A imagem pastoral de Jesus
não se encaixa com politicagem,
acepção de pessoas, bajulação, jogo de interesses, cargos,
manobras, hipocrisia, rejeição;
critica ferina; inveja, maldade,
frieza, injustiça, calúnia, juízo

temerário, etc. Tem sido sofrível
conviver com pastores voltados
somente para a busca dos seus
interesses pessoais e corporativos, e que não são capazes de
cooperar com os companheiros
de ministério. Confesso que,
para mim, tem sido sofrível ver
tanta imaturidade, brincadeiras de mau gosto, piadas sem
graça, linguajar mundano, falta
de seriedade com as coisas de
Deus, despreparo e tantas outras
coisas que não fazem parte do
ministério pastoral que nos foi
outorgado pelo Senhor, somente
por Sua graça (I Coríntios 15.10).
Somos pastores para a oração,
o estudo sistemático das Escrituras, o cuidado da família e do
rebanho. Homens que buscam
o aperfeiçoamento contínuo e
proveitoso. Não somos profissionais, mas vocacionais. Ministério
não é vacação, mas vocação.
Fomos chamados para servir e
não para sermos servidos; para
ajudar o povo nas suas necessidades. Pastores que amam mais
o Senhor do que as suas próprias
vidas (Atos 20.24). A imagem do
pastor, biblicamente falando, é

a de Cristo. Para o verdadeiro
pastor, o viver é Cristo e o morrer é lucro (Filipenses 1.21). O
pastor de verdade tem prazer
em Deus e não vive buscando
holofotes, fama e glória para si
mesmo. Ele credita tudo o que
recebe Àquele que o chamou
para uma obra extraordinária.
Uma obra sublime para homens
tão comuns.
A imagem do pastor não está
ligada a bajulação de autoridades. Ele é um profeta que
recebeu de Deus a tarefa de
denunciar o erro, pregar a Cristo
e encorajar as pessoas. Ele não é
um mascote, mas um profeta de
Deus para pregar toda a Palavra,
em todo o tempo, doa a quem
doer. Ele não se acovarda diante
do perigo. Ele está comprometido com todos os irmãos, pois
não faz acepção. Ele é o apascentador de todos. Jesus ordenou
a Pedro: “Apascenta as minhas
ovelhas” (João 21.17). As ovelhas não são do pastor humano,
mas do pastor divino. O pastor
é evangelista, mestre, edificador,
encorajador ou motivador, conselheiro e exerce um ministério

de solidariedade muito forte na
Igreja e fora dela.
Que a imagem de cada pastor
seja a de Cristo, o Senhor. Todo
pastor genuíno olhará sempre
para Jesus, o Autor e Consumador da fé (Hebreus 12.2). Ele terá
em Cristo Jesus o motivo maior
do seu ministério. Como Jesus,
cada pastor deve andar por toda
parte fazendo o bem às pessoas
(Atos 10.38). A imagem do pastor
é a do homem firme nas doutrinas; amoroso e criativo nos relacionamentos, cordato, amigo,
benfeitor, facilitador, evangelista
e conciliador. Ele deve viver com
o coração sincero, falando toda a
verdade em amor, crescendo no
cabeça que é Cristo Jesus. O Senhor requer de nós o padrão bíblico para o ministério. A Bíblia é
o nosso manual de vida pastoral
e de ministério estratégico. Que
a imagem do pastor seja regulada pelas Escrituras. Que o povo
nos veja como homens comuns,
falhos, com limitações e erros,
mas como aqueles que desejam,
acima de tudo, glorificar Àquele
que os chamou pelos méritos de
Cristo Jesus.

Ser pastor não é fácil...
João Martins Ferreira,
presidente da OPBB - Seção
São Paulo

T

rabalhando diretamente
com o ministério pastoral na Ordem dos Pastores do Brasil (OPBB)
- Seção São Paulo, desde que
fui eleito em 2007, tenho vivenciado variadas e contraditórias
experiências, acompanhando o
desempenho ministerial de colegas na capital, no interior do
estado e alhures. Por um lado,
é maravilhoso ouvir relatos ou
constatar ao vivo, momentos
de alegria e de vitórias ministeriais de alguns colegas, mas, ao
mesmo tempo, é doloroso ouvir
e acompanhar relatos de lutas
inglórias, dores e angústias de
outros, muitas vezes sem nada
poder fazer, a não ser orar.
O ministério pastoral é uma
espécie de corda bamba em
que o homem de Deus deve
tentar manter-se equilibrado.
Já não me surpreendo tanto
porque sou filho de pastor e há
meio século tenho exercido a

excelente obra para qual Deus
me chamou. A Bíblia não esconde as aflições e as alegrias
no exercício do ministério pastoral. Há uma lista abundante
de textos explicitando exemplos
de homens de Deus chamados
para proclamar a mensagem
do Senhor ou fazer a obra de
Deus, e quando se colocaram
na linha de frente para executar
suas missões e seus ministérios,
passaram por terríveis aflições,
angústias, decepções e dores.
Paulo diz que quem almeja o
ministério, excelente obra almeja, e pressupõe que o ministério
deve ser visto além das aflições.
Ao instruir aqueles que se colocavam nessa honrosa posição,
o apóstolo recomenda que haja
conscientização da carreira,
mas que haja, também, cuidado, firmeza, e depois de mostrar
riscos, alegrias e agruras, aperta
a tecla “enter”, ao dizer: “Tu,
porém, cumpre o teu ministério...”. Ao jovem Arquipo,
ele excede ao alertar: “Presta
atenção no teu ministério, para
que o cumpras” (Cl 4.17). Entre-

tanto, existem muitos tropeços
que impedem pastores de realizarem ministérios profícuos.
Quando Paulo escreve a sua
segunda carta aos Corintos, fazendo uma lista de empecilhos
que ele teve que superar, ele
ressalta: em perigos de falsos
irmãos, eu gostaria muito que
eles não existissem, mas desconheço ministérios que relatem a
ausência deles. Fui em busca de
alguns nomes e me surpreendi,
quando no Velho Testamento
encontrei alguns demolidores
da obra, pessoas que não somam, mas diminuem e dividem
o rebanho, atacando o pastor
e motivando a dispersão das
ovelhas. Neemias, o profeta de
Deus, cheio de boas intenções
para abençoar seu povo, movido pelo Espírito do Senhor,
planejou o soerguimento de seu
país, mas apareceram Gesem,
Tobias e Sambalate para semear
o desânimo, a discórdia e desunião, mercadorias do inimigo
para impedir o avanço da obra.
O que dizer então de personagens que aparecem no Novo

Testamento usando a mesma
estratégia? Foi o que aconteceu quando Paulo quis fazer o
Evangelho chegar ao coração de
Sérgio Paulo, uma autoridade
do lugar, mas, Elimas, o mágico,
impedia. Em nosso ministério
aparecem aqueles que querem
impedir planos e projetos fazendo exatamente como este
tal Elimas. Mas chega a hora de
deixar o Espírito Santo de Deus
agir e assim aconteceu naquele
dia. O Diabo usou seus mensageiros, porém, Jesus Cristo veio
para destruir as obras do inferno. A “lista negra” de Paulo vai
longe, Demas, Himineu, Alexandre, o latoeiro, alguns que
Paulo entregou a Satanás por
não suportar tamanho desvario.
João, em sua terceira carta, cita
as referências bíblicas sobre um
indivíduo chamado Diótrefes,
que são terríveis. Ele é citado
apenas uma vez pelo apóstolo
João em sua terceira carta, como
alguém que gostava de exercer
primazia na Igreja; não acolhia
o pastor nem a sua mensagem
e, insatisfeito, insuflava a con-

gregação; um incrédulo entre os
crentes ou um crente a serviço
de Satanás. Era uma pedra de
tropeço e isso pode acontecer
ou até esteja acontecendo em
seu ministério.
Para superar ou amenizar estas “naturais” dificuldades no
exercício ministerial, duas sugestões que colocadas em prática
podem de fato ajudar, são: a
primeira, a oração. Muita oração
e, consequentemente, muitas
vitórias. Uma segunda sugestão
é a escolha de mentores. Buscar
obreiros mais experientes, mais
espirituais, conselheiros, amigos
mais chegados que irmãos, pode
ser um bálsamo para as agruras do ministério. A propósito,
estamos apoiando os esforços
da Ordem do Brasil que vem
realizando encontros de pastores
com servos de Deus, abençoados em seus ministérios, e que
se apresentam e se dispõem a
exercer o ministério da mentoria.
Vamos em busca dos recursos
que ajudem a completar a jornada ministerial a nós proposta
pelo Senhor.
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Resiliência e Burnout extremos na vida de um líder

A

Síndrome de Burnout é outra ponta
do que geralmente
se incentiva muito
hoje, que é a resiliência, isto
é, a capacidade de absorver
os impactos da vida e do trabalho. Em geral, líderes e executivos são avaliados pelo
nível de resistência a crises,
volume de compromissos,
capacidade de “se levantar”
depois de situações extremas.
Isso é resiliência.
O que não se tem mencionado é que o outro lado ou
“ponta” disso é a Síndrome
de Burnout, em que a pessoa
chega a um estado elevado
de desgaste com recuperação
bem complexa, uma vez que o
volume do “estoque” de energia pessoal começa a entrar
em colapso.
Dentre os diversos mecanismos do nosso corpo, os
especialistas da área de saúde
mental explicam que, do ponto de vista clínico, durante momentos de elevada atividade
e estresse, entre outras ações,
o nosso cérebro estimula a
produção de adrenalina e envia instruções para as nossas
glândulas suprarrenais, para
que produzam cortisol e consigamos “dar conta” da tensão
e pressão. Com adrenalina e
cortisol na corrente sanguínea

há aumento do ritmo cardíaco,
da pressão arterial, produção
de ácido no estômago, etc., o
que pode nos prejudicar. Para
evitar isso, o cérebro equilibra,
com a estimulação da produção de substâncias chamadas
de opioides, da classe dos opiáceos, com atuação psicoativa,
promovendo a insensibilidade
à dor (analgesia) e permitindo
que continuemos a enfrentar
as pressões, tensões ou situações de emergência. Daí uma
pessoa, depois de um acidente
de carro, conseguir ajudar
muitas pessoas e, ao fim, ela
própria acaba decaindo ou
desmaiando, pois há um limite
em que o corpo produz essas
substâncias.
O risco está no fato de que
quando estamos submetidos
continuamente a estados de
pressão, estresse ou mesmo
volume excessivo de atividades sem o devido repouso
para que haja reposição na
rede neural pela plasticidade
cerebral, poderemos entrar em
estado de desgaste elevado,
gerando o Burnout.
Deus, o Criador, dotou-nos
destes recursos, mas, muitas
vezes, poderemos avançar
além do próprio limite da
nossa natureza e promover
desgastes não apenas físicos,
mas também neurológicos,

mentais, emocionais e também espirituais. Dentro das
“especificações” que Deus
estabeleceu para a natureza e
vida humana temos o repouso, o descanso. Não há como
recuperar energia mental e
emocional sem isso.
Então, o que se está fazendo
com executivos, líderes e até
mesmo pastores, vai além do
que o próprio Criador estabeleceu para a nossa natureza.
O pior é quando o próprio
líder não segue esses limites,
imaginando que tem energias
suficientes. Em geral, quando
se percebe o estrago, a situação já está em nível avançado.
Então, esse cuidado faz parte
de decisão preventiva para a
manutenção da vida e sucesso futuro do líder. Manter-se
ocupado é o mal do século,
mas desconsidera as especificações da natureza que Deus
estabeleceu. Depois de intensa
atividade, Jesus faz um apelo
aos discípulos “Vinde repousar
um pouco, à parte, num lugar
deserto (…)” (Mc 6.31)
No campo da Somatoética
(ética do corpo) do Novo Testamento, o nosso corpo é o
santuário de Deus, portanto,
devemos cuidar dele como
gestores da nossa saúde, não
apenas espiritual, mas também
mental, emocional e física.

Isso significa gerir o que entra
em nossa mente (Filipenses
4.8), que também irá contribuir para a nossa estrutura
mental, afetiva e mesmo relacional. Também gerir o nosso
tempo e prioridades (Efésios
5.16).
Isso vai mais longe, pois
aos líderes da Igreja, Paulo
indica a necessidade, entre
as características naturais da
liderança, de cuidar da sua
família (I Timóteo 3.4-5). Aliás,
o próprio apóstolo nos apresenta a escala de prioridades
que Deus tem para o nosso
bem-estar - eu e Deus, eu e
meu matrimônio, eu e minha
família, daí é que venho eu e
o meu trabalho (incluindo o
ministério). Depois disso, estamos preparados e com saúde
total para a batalha espiritual
(Efésios 5.16-6.20). Pena que
há pastores e líderes de outras profissões que colocam
o trabalho em primeiro lugar
em relação ao matrimônio,
à família e até mesmo em
relação à sua própria saúde.
Os resultados disso têm sido
desastrosos, mesmo porque
esse estilo desconsidera tais
princípios bíblicos. Assim,
ter sucesso no ministério ou
profissional, mas fracasso na
saúde, no matrimônio e na
família, é contraditório, não

é exemplar e nos desvia da
alegria de Deus.
Ainda mais, os dois grandes mandamentos (Marcos
12.28ss), são retratados em
três níveis de relacionamento
- e nesta ordem - amar a Deus
sobre tudo, a mim mesmo e ao
próximo como a mim mesmo
(amor reflexivo). O amor a
mim mesmo aqui não é algo
ligado ao egoísmo, mas ao
cuidado da nossa identidade,
autoimagem, de tudo o que
somos. Projetaremos a nossa
imagem no relacionamento
com nosso próximo (Romanos
12.3). Isso também é saúde - a
relacional - que refletirá também em nossa própria saúde,
por isso, é o amor reflexivo.
Desrespeitando os princípios
da natureza, que Deus mesmo
estabeleceu, trazemos consequências danosas para a nossa
saúde em vários sentidos. Para o
líder, seja no ministério ou não,
estar pronto para os diversos
desafios torna-se imperativo e o
cuidar de si mesmo é prioritário
dentro da escala de prioridades
que Deus estabeleceu para nossa vida. Isso tudo nos levará ao
estado de prontidão, discernimento, de modo a nos preparar
para defrontar os diversos dilemas e desafios do processo diário da liderança, com resiliência
e elevados índices de sucesso.

