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E D I T O R I A L

Todos nós, em algum 
momento da vida, 
precisamos da ajuda 
de alguém para al-

guma questão. Porém, para 
pedirmos um favor a alguém 
é necessário intimidade. No  
relacionamento com Deus 
também é preciso adquirir 
essa proximidade.

Talvez, muitos pedidos fei-
tos por nós não foram atendi-
dos justamente por essa falta 
de intimidade. Pensamos 
que, a qualquer momento, 

podemos chegar e pedir o 
que desejamos e, instanta-
neamente, a benção surgirá. 

Deus tem o melhor para a 
vida de todos os Seus filhos, 
mas para sabermos os Seus 
planos precisamos dedicar 
tempo para ouvi-lO. “Por-
que sou eu que conheço os 
planos que tenho para vocês, 
diz o Senhor, planos de fazê-
-los prosperar e não de causar 
dano, planos de dar a vocês 
esperança e um futuro” (Jr 
29.11). 

Ao nos aproximarmos de 
Deus, Ele também se aproxi-
mará de nós. Estaremos mais 
sensíveis para ouvir o que 
Deus quer nos falar. “Apro-
ximem-se de Deus, e ele 
se aproximará de vocês!..” 
(Tiago 4.8a). 

O nosso dia é ocupado com 
as mais diferentes tarefas: 
trabalho, escola, academia, 
séries de TV, mas quando 
o assunto é falar com Deus, 
não temos tempo. Contudo, 
mesmo assim, queremos pe-

dir e receber quando pensa-
mos que é o momento ideal.  

A partir de hoje, dedique 
mais tempo ao Senhor. Leia 
mais a Palavra, ore por mais 
tempo. E o principal, abra 
o coração. Só assim você 
será íntimo do Pai. “Clame a 
mim e eu responderei e direi 
a você coisas grandiosas e 
insondáveis que você não 
conhece” (Jr 33.3). 

Boa semana! Que Deus 
abençoe a sua vida.
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Levir Perea Merlo, pastor, 
colaborador de OJB

“E vos darei pastores segun-
do o Meu coração, os quais 
vos apascentarão com ciência 
e com inteligência.” (Jr 3.15) 

Todo o contexto do 
livro de Jeremias ex-
pressa uma realidade 
histórica vivida pelo 

povo Hebreu em uma ex-
pectativa escatológica que se 
cumpriu e culminou com a 
vinda gloriosa do Messias das 
Nações, Jesus Cristo, mesmo 
diante de um povo rebelde, 
idólatra e apóstata. 

Vemos ali a manifestação 
gloriosa da Graça e Misericór-
dia do Senhor, que reservou 
um remanescente que não se 

Edgar Silva Santos, pastor, 
colaborador de OJB

Pastorear ovelhas era um 
ofício comum em Israel, 
desde tempos imemo-
riais. Quando José, pela 

atuação providencial de Deus, 
tornou-se governador do Egito, 
após ser vendido como escravo 
pelos seus irmãos, chamou-os 
para se estabelecerem em Go-
sen, dizendo ao Faraó: “Meu 
pai e meus irmãos, com seus re-
banhos, seu gado e tudo o que 
têm, chegaram de Canaã e estão 
na terra de Gosen. À pergunta 
de Faraó: “Qual é o vosso ofí-
cio?”, os irmãos responderam: 
“Pastores de ovelhas são teus 
servos, o mesmo que nossos 
pais (Gênesis 47.1-3). Abraão, 
Moisés, Davi e muitos outros 
foram pastores.

Ao usar as primorosas ima-
gens do capítulo 10 de João 
(versículos 11-18, 27-29), Je-
sus usa uma linguagem bem 
contextualizada e inteligível. 
Trata de assunto comum aos 
seus ouvintes, embora o faça 
de maneira admirável. Entre as 
sete autoafirmações que Jesus 
faz e João registra, encontra-se 
esta: “Eu sou o Bom Pastor”, 
sendo a 4ª delas.

A expressão adequada seria 
“Eu, que sou”. Evoca-se, neste 
caso, a circunstância em que 

dobrou diante de Baal. Passa-
do mais de dois mil anos da 
vinda de Jesus Cristo, estamos 
nós (pastores) experimentando 
e vivenciando o cumprimento 
da Palavra de Deus naque-
les que, verdadeiramente, 
são pastores chamados pelo 
Senhor para apascentar com 
conhecimento e inteligência 
o Seu rebanho. 

No texto de I Pedro 5.2-4 
encontramos um pouco desse 
conhecimento e inteligên-
cia: “Pastoreai o rebanho de 
Deus que há entre vós, não 
por constrangimento, mas, 
espontaneamente, como Deus 
quer; nem por sórdida ganân-
cia, mas de boa vontade; nem 
como dominadores sobre os 
que vos foram confiados, mas 
servindo de exemplo ao reba-

Deus diz a Moisés que liberta-
ria o seu povo do Egito. Moisés 
não só estava preocupado com 
o que diria a Faraó, mas tam-
bém com a eventual resistência 
dos israelitas em segui-lo. “En-
tão, disse Moisés a Deus: ‘Eis 
que quando eu for aos filhos de 
Israel, e lhes disser: O Deus de 
vossos pais me enviou a vós; e 
eles me disserem: Qual é o seu 
nome? Que lhes direi?’. E disse 
Deus a Moisés: ‘Eu sou o que 
Sou’. Disse mais: ‘Assim dirás 
aos filhos de Israel: O Eu Sou 
me enviou a vós’” (Êx 3.13-14).

Em hebraico, a expressão 
“Eu Sou” é um verbo; quando 
Deus fala dEle, está procla-
mando Sua autoexistência “EU 
SOU”. Como observamos, João 
registra sete autoafirmações 
que Jesus faz; Ele não está só 
proclamando uma verdade 
evidente, Ele está proclamando 
que é Deus mesmo. Mas além 
de evidenciar a Sua divindade, 
Jesus comunica, de maneira 
ilustrada, que, sendo Deus, 
o Seu desejo é ser pastor de 
todos, das multidões famintas 
e errantes. Mais que isso, é o 
“Bom Pastor” que conhece, 
guia, protege as ovelhas e por 
elas dá a Sua própria vida.

A palavra grega kalos, tradu-
zida como “bom”, descreve o 
que é nobre, são, bom e belo, 
em contraste com o que é mau e 

nho. E, quando se manifestar 
o sumo Pastor, recebereis a 
imarcescível coroa da glória” 
(I Pe 5.2-4).

Espontaneidade, sem ganân-
cia, boa vontade, e não ser 
dominador são características 
daqueles que têm conheci-
mento e inteligência vindos 
do Senhor. Há muitos exem-
plos de homens e mulheres 
que usaram dessas estratégias, 
mas também da falta de co-
nhecimento e inteligência, e 
um desses casos vemos no 
episódio de Roboão, filho de 
Salomão, que, ao assumir o 
reino não teve conhecimento 
e nem inteligência (apesar de 
que essa situação vinha do 
Senhor), e o resultado foi a 
divisão do reino em sul e nor-
te com graves consequências 

desagradável. Explicita não só o 
que é bom interiormente, senão, 
também, o que é atrativo exte-
riormente. É uma bondade inata, 
associada a um caráter único.

As ovelhas precisam tanto 
do amor deste “sumo” Pastor, 
quanto do ar que respiram. 

Um estudo realizado pelo 
professor John Webster da Uni-
versidade de Bristol indica que 
igual aos seres humanos, as 
ovelhas expressam emoções 
de maneira visível. Quando 
estão estressadas por exemplo, 
mostram sinais de depressão 
iguais aos que mostramos. Tam-
bém as ovelhas experimentam 
medo quando se lhes acerca um 
estranho ou quando são separa-
das de suas famílias ou grupos 
sociais, com quem estabelecem 
fortes laços emocionais. O co-
ração das ovelhas bate mais 
rápido quando não podem ver 
membros de seu grupo, o que 
é um claro indicativo de medo.

Elas têm uma vista muito cur-
ta, pode-se dizer que são mío-
pes; temerosas e tontas, exterio-
rizam seus traumas fisicamente; 
um exemplo disso é o ferir-se: 
choram, caem ao solo como 
inúteis e parece que não podem 
mais nada. Então, intervém o 
pastor para recolhê-las, tomá-las 
em suas mãos, massageá-las e 
oferecer-lhes, com sua voz, a 
confiança de que necessitam, 

para o seu povo. 
A pergunta é: o que significa 

pastores segundo o coração de 
Deus em nossos dias? É claro 
que há inúmeras respostas, 
mas vamos enumerar apenas 
sete: 1. Os verdadeiramente 
chamados e que não fazem da 
sua vocação meio para sua au-
topromoção e enriquecimento 
material (torpe ganância); 2. 
Doam-se completamente à 
obra e estão sempre atentos 
aos ventos de doutrinas e algu-
ma manifestação de lobos dis-
farçados de ovelhas; 3. Jamais 
dizem que as “ovelhas” são 
suas, pois ele mesmo precisa 
reconhecer que é “ovelha” e 
o Senhor, o Pastor Supremo; 
4. Pastores segundo o coração 
de Deus amam a família e cui-
dam bem dela, pois ninguém 

para levantar-se e continuar, 
reintegrando-se ao redil; de-
pendem quase totalmente do 
pastor; um estranho pode para-
lisá-las de medo, até a morte. Já 
a voz do seu pastor é fortaleza, 
segurança e confiança.

Além disso, sabemos que 
se uma ovelha fica enredada 
em uma cerca ou arbusto, não 
pode soltar-se: necessita que o 
pastor a resgate. Elas não po-
dem andar sozinhas, porque, 
além do terror, não conseguem 
defender-se, são presas fáceis 
de animais ferozes.

Podem estas ovelhas, assim 
depauperadas, contar com o 
amor do bom pastor, que não 
é apenas excelente, é todo 
suficiente.

Conta-se que o famoso tradu-
tor da Bíblia, John N. Darby, 
durante umas férias, entre as 
montanhas, encontrou-se com 
um pobre pastorzinho de ove-
lhas que estava enfermo. Ave-
riguando, descobriu que o jo-
vem adoeceu, depois de buscar 
um cordeiro de seu rebanho 
que se havia perdido na neve; 
salvou-lhe a vida ao custo da 
sua, porque estava morrendo 
de tuberculose, como resultado 
das horas passadas na intempé-
rie, aquela noite.

Darby lhe contou do Bom 
Pastor que veio do céu para 
buscar ovelhas humanas per-

pode cuidar da família do 
Senhor se não cuida bem da 
sua própria (I Timóteo 3.4); 
5. É irrepreensível, marido de 
uma só mulher, temperante, 
sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, 
apto para ensinar (I Timóteo 
3.2); 6. Não é neófito (sem ex-
periência e maturidade), para 
que não se torne arrogante e 
venha a cair na condenação 
do Diabo (I Timóteo 3.6); 7. 
E tenha um bom testemunho 
dos que estão de fora para que 
não caia em vergonha e no 
laço do Diabo (I Timóteo 3.7). 
Eis algumas características de 
um homem de Deus que quer 
cuidar do rebanho do Senhor. 
Que o pastor e bispo das nos-
sas almas, Jesus Cristo, nos 
ajude a sermos fiéis até o dia 
da chamada final; amém!

didas, sacrificando Sua vida 
por amor a elas. Ensinou-lhe 
o versículo primeiro do Salmo 
23 e para ajudá-lo a se recordar 
dele, levou-o a contar as pala-
vras sobre seus dedos.

São cinco: “O Senhor é meu 
Pastor”, e, ensinando-lhe a pôr 
ênfase na palavra MEU, tomou 
o quarto dedo da mão.

O senhor Darby voltou no 
ano seguinte ao mesmo lugar 
e foi visitar a choça onde vivia 
o pastorzinho enfermo; a mãe 
dele contou-lhe que o havia 
encontrado morto uma manhã 
e que ele segurava o quarto 
dedo da mão.

Darby sentiu-se muito co-
movido ao ouvir isso e con-
venceu-se de que encontraria 
o pastorzinho no céu, pois 
não duvidava de que ele havia 
recebido o Senhor Jesus como 
seu Pastor e Salvador.

Pelas escarpas desta vida, 
por vales profundos, tantas 
vezes sob frio severo ou sol 
causticante, o Pastor, único e 
verdadeiro, guia Suas frágeis 
ovelhas a pastos verdejantes, 
provendo-lhes alimento e pro-
teção. Ele as conhece bem, elas 
O conhecem e têm experimen-
tado o Seu amor inexcedível 
estampado na cruz, onde vo-
luntariamente entregou a Sua 
vida, para assegurar-lhes a vida 
para sempre!

Pastores proclamando o Reino de Deus 
segundo o Meu coração

Caráter e missão do bom pastor
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
pastor, professor de Psicologia

Pelo Senhor, 
fazemos o bem

“Amado, não sigas o mal, 
mas o bem. Quem faz o bem 
é de Deus; mas quem faz o 
mal não tem visto a Deus.” 
(III Jo 1.11)

Os textos da Bíblia, 
principalmente 
aqueles escritos 
no Novo Testa-

mento, deixam bem clara a 
nossa capacidade humana de 
viver fazendo o bem. E, de 
igual maneira, ensinam-nos 
que viver em comunhão com 
o Espírito de Cristo nos con-
fere a capacidade de fazer o 
bem. João, na sua Terceira 
Carta, nos revela: “Amado, 
não imite o que é mau, mas 
sim o que é bom. Aquele 
que faz o bem é de Deus; 
aquele que faz o mal não viu 
a Deus” (III Jo 1.11).

Nossa capacidade humana 
de fazer o bem foi descrita 
claramente pelo apóstolo 

Paulo. “Sei que nada de bom 
habita em mim, isto é, em 
minha carne. Porque tenho 
o desejo de fazer o bem, 
mas não consigo realizá-lo” 
(Rm 7.18). Esta luta interna 
descrita por Paulo reflete, 
exatamente, nossas batalhas 
espirituais.

O mesmo Paulo comple-
ta seu ensino bíblico sobre 
testemunho cristão. Porque 
como o apóstolo, falhamos 
constantemente, mesmo na-
queles momentos em que 
gostaríamos de ser fiéis tes-
temunhas do Cristo. Nosso 
destino final, todavia, é o da 
vitória, pelo Poder de Cristo 
em nós. Daí a explosão de 
alegria de Paulo: “Quem nos 
separará do amor de Cristo?...
Estou convencido de que 
nada será capaz de nos se-
parar do amor de Deus, que 
está em Cristo Jesus nosso 
Senhor” (Rm 8.35). Amém! 

Celson Vargas, pastor, 
colaborador de OJB

“Pe l a  t e r c e i r a 
vez Jesus lhe 
perguntou: Si-
mão, filho de 

João, tu me amas? Pedro 
entristeceu-se por ele lhe ter 
dito, pela terceira vez: Tu 
me amas? E respondeu-lhe: 
Senhor, tu sabes todas as coi-
sas, tu sabes que eu te amo. 
Jesus lhe disse: Apascenta as 
minhas ovelhas.” (Jo 21.17).

A confirmação ou consa-
gração de um chamado ao 
ministério pastoral não con-
siste somente na prepara-
ção acadêmica e no concílio 
examinatório de uma banca 
de pastores; ela, na verdade, 
ocorre antes de todos esses 
procedimentos eclesiásti-
cos que são necessários. A 
real aprovação de um pastor 
acontece mediante o teste fei-
to pelo Senhor, tendo como 
matéria fundamental a ca-
pacidade do examinado em 
provar o seu amor por Jesus, 
Sua causa, e Seu Evangelho. 
Esse foi o concílio divino 
do apóstolo Pedro antes de, 
então, receber a missão de 
apascentar ou pastorear as 
ovelhas de Jesus.

Pedro foi aprovado quando 
chegou à resposta perfei-
tamente correta, diante da 
mesma pergunta feita três 
vezes a ele, por Jesus: “Tu 
me amas?”. Eis a resposta que 

aprovou Pedro: “...Senhor, 
Tu sabes todas as coisas, 
Tu sabes que eu te amo”. O 
amor a Jesus não é provado 
por respostas verbais, mas, 
sim, pela nossa compreensão 
da Sua onisciência sobre o 
âmago do nosso ser, nosso 
coração. Portanto, o pastor 
das ovelhas de Jesus precisa, 
em primeiro lugar, passar por 
esse concílio divino, a nível 
espiritual.

O verdadeiro ministério 
pastoral só acontece diante 
da aprovação divina, de ter 
como fundamento o amor a 
Jesus e pelo chamado, por 
razões exclusivas, como: re-
conhecer que as ovelhas por 
ele pastoreadas não são suas 
e, sim, de Jesus, portanto, ha-
verá uma prestação de contas 
final. “Também quando o 
justo se desviar da sua justiça 
e fizer maldade, e Eu puser 
diante dele um tropeço, ele 
morrerá; visto que não o avi-
saste, no seu pecado morrerá, 
e suas justiças que praticara 
não serão lembradas, mas 
o seu sangue da tua mão o 
requererei”. (Ez 3.20). 

Além do mais, por amor a 
Jesus, o pastor nunca deverá 
falar de si mesmo, mas sem-
pre da parte do Senhor, que 
é o único alimento adequado 
às Suas ovelhas. “Filho do 
homem, eu te dei por atalaia 
sobre a casa de Israel; da mi-
nha boca ouvirás a palavra e 
os avisarás da minha parte” 

(Ez 3.17). Ainda, ser resolu-
to em nunca abandonar as 
ovelhas a ele confiadas, mes-
mo ferido nas batalhas para 
defendê-las, ou, até mesmo, 
por elas próprias .

Parabéns, companheiros 
do ministério de pastoreio às 
ovelhas de Jesus, um fardo 
que se tornou leve e suave, 
depois dessas terem sido 
adquiridas por seu legítimo 
dono.      UFMBF 

          União Feminina Missionária Batista Fluminense 
             Organização da Convenção Batista Fluminense 
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             Organização da Convenção Batista Fluminense 

__________________________________________________________________________________ 
“Posso todas as coisas naquele que me fortalece” (Fl. 4.13). 

 

 

CONVOCAÇÃO 
 

Na qualidade de presidente da União Feminina Missionária Batista Fluminense - UFMBF, em 
cumprimento ao que preceitua o Artigo 21, inciso I do seu Estatuto, convoco as representantes 
credenciadas pelas organizações filiadas, para a realização da 103ª Assembleia Anual 
Ordinária, a ser realizada no dia 21 de julho de 2018, no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara 
(Pedrão), localizada na rua Tenente Luís Meireles, 221 – Bom Retiro – Teresópolis, Rio de 
Janeiro. O programa terá início às 08h30 com término previsto para às 17h. Consta na pauta 
desta Assembleia a Eleição da nova Diretoria e a Celebração dos 105 anos da UFMBF, 
entre outros assuntos. 

 

Niterói, 10 de junho de 2018. 

 
Lindomar Ferreira da Silva 

Presidente da UFMBF 
 
 

O verdadeiro concílio 
do chamado ao 

ministério pastoral
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Davi Nogueira, pastor, 
colaborador de OJB

Já mudei muitas vezes; fui 
vegano, rico, vaidoso e 
racional. Entendi que tinha 
que ser diferente, por isso,  

mudei. Passei a comer carne, 
pois é fonte de proteína; pas-
sei a ser modesto, pois o rico 
ostenta; passei a ser simples, 
pois a vaidade leva a soberba; 
passei a ter fé, pois a raciona-
lidade não compreende todas 
as coisas. Mudar é necessário! 
E você, no que você precisa 
mudar? Muita gente nos dá 
conselhos sobre as áreas da 
nossa vida que precisam mu-
dar. Mas, a acomodação, mes-
mice, preguiça nos impedem 
de gerar essas mudanças.

A mudança dá trabalho, mas 
vale a pena. Ninguém muda 
rapidamente, é um processo. 
Você precisa ter paciência e os 
outros devem compreender o 
momento que você está viven-
do. Conheci uma pessoa que 
fez profundas mudanças em 

Carlos Henrique Falcão, 
pastor, colaborador de OJB

“Vendo a fé que eles ti-
nham, Jesus disse ao paralí-
tico: ‘Filho, os seus pecados 
estão perdoados. Mas para 
que vocês saibam que o Filho 
do homem tem na terra auto-
ridade para pe rdoar pecados 
- disse ao paralítico - eu lhe 
digo: ‘Levante-se, pegue a 
sua cama e vá para casa’.” 
(Mc 2.1-12; 5,10,11)

Nessa história, Jesus 
aproveita o mo-
mento para afirmar 
a Sua autoridade 

sua vida. Hoje, é bem melhor 
do que antes. Conheci uma 
Igreja que mudou comple-
tamente. Hoje, os cultos são 
mais frequentados e possuem 
mais membros. Não podemos 
mudar os nossos valores, con-
tudo, podemos mudar nossa 
forma de agir, modo de falar, 
maneira de vestir, forma de 
comer, tempo de dormir, nos-
sa forma de pensar e reagir, e 
tantas outras coisas. 

Uma família não conversa-
va, pois todos tinham muitos 
compromissos. Quando se 
falavam, era por WhatsApp. 
Depois que um integrante da 
família faleceu, eles passaram 
a se importar uns com os ou-
tros, a marcar atividades em 
família. Às vezes, precisamos 
perder para mudar. Conheci 
um marido que após perder o 
casamento, mudou. Passou a 
ser fiel, reconquistou a esposa, 
casou com ela novamente, e 
tiveram um relacionamento 
de aliança fechada. Ele não 
pulava mais a cerca, era 100% 

messiânica com o propósito 
de perdoar pecados. Prova-
velmente, Jesus sentia que as 
pessoas ali não observaram 
que ele poderia ir além do en-
sino da palavra com autorida-
de e a cura de enfermidades. 
Como Filho de Deus, Ele, e 
somente Ele, poderia perdoar 
pecados. O que você espera 
de Jesus hoje?

Somente Jesus tem autori-
dade para perdoar pecados. A 
cura do paralítico foi apenas 
para mostrar algo maravilhoso 
e dizer que Ele podia mais. 
Jesus pode fazer outras coisas 
na sua vida, mas não pode-
mos perder de vista que ele 

compromissado com sua espo-
sa. Conheci uma pessoa que 
não perdoava. No dia em que 
ela cometeu uma falha terrí-
vel e foi perdoada, recebeu 
a misericórdia, então, passou 
também a perdoar os outros 
que outrora não desculpava.

Cremos que Jesus tem o po-
der e a capacidade de mudar 
as pessoas. Transformar crimi-
nosos, dependentes químicos, 
pessoas más em novas criatu-
ras, dando um novo caráter. 
O apóstolo Paulo, ao dizer 
o que pensava da relação de 
Jesus com os seres humanos, 
escreveu em II Coríntios 5.17: 
“Portanto, se alguém está em 
Cristo, é nova criação. As coi-
sas antigas já passaram; eis 
que surgiram coisas novas!”. 
Paulo transmitiu essa mensa-
gem para o povo que morava 
em Corinto, na Grécia, com 
uma finalidade: revelar que 
Jesus pode mudar as pessoas! 
O povo de Corinto vivia na 
prostituição, na devassidão. 
O que é a prostituição? É o 

é o “Cordeiro de Deus que 
tira o pecado do mundo (João 
1.29). Você não pode se livrar 
do pecado tentando esquecê-
-lo ou pensar que não fará 
diferença em sua vida porque 
ninguém sabe. O problema 
do pecado é resolvido somen-
te com o perdão de Jesus.

Jesus mostrou que esse per-
dão só pode ser alcançado 
pela fé. Aqueles cinco homens 
venceram todas as barreiras 
para chegar até o Salvador. 
Jesus viu o que eles queriam. 
Viu a fé: “Vendo a fé deles” (v 
5). “Sem fé é impossível agra-
dar a Deus” (Hb 11.6). É um 
ato de fé quando você vai até 

sexo feito sem amor. A Bíblia 
ensina que o sexo sem amor é 
pecado. Paulo percebeu que o 
povo de Corinto se prostituía, 
que as pessoas não se ama-
vam, eram casuais; não havia 
compromisso entre elas.

A sociedade, consequen-
temente, era desorganizada. 
Então, Paulo, para corrigir este 
cenário, escreveu: “Portanto, 
se alguém está em Cristo, é 
nova criação. As coisas antigas 
já passaram; eis que surgiram 
coisas novas” (II Co 5.17). 
A prostituição não poderia 
mais existir, pois Jesus era o 
Senhor da vida dos irmãos 
que moravam em Corinto. A 
prostituição era coisa antiga, 
que já passou. Agora, tudo 
é novo, diferente, pois Jesus 
mudou o coração do povo. 
As pessoas agora se amariam, 
haveria compromisso, aliança 
fechada. 

Jesus pode nos mudar tam-
bém. A nossa força de von-
tade pode produzir efeitos, 
alterações, transformações, 

Jesus e fica aos Seus pés, como 
o paralítico. A fé não serve 
para conseguirmos coisas de 
Jesus; a fé é um instrumento 
dado por Deus para você en-
contrar em Jesus o Filho de 
Deus, o Messias, o Salvador. 
Muitos procuram Jesus apenas 
para suas necessidades bási-
cas. Jesus deseja que você olhe 
além e veja que Ele veio para 
perdoar pecados. 

Jesus mostrou que é capaz 
de dar vida a qualquer pessoa. 
Aquele paralítico estava deita-
do em uma cama e dependen-
te dos outros. Provavelmente, 
era um lamentador da sua sor-
te. Após o milagre, ele foi para 

mudanças.  Conheci  uma 
pessoa que após frequentar 
a Igreja mudou algo que era 
um hábito. A pessoa fumava, 
e entendeu na Igreja que o 
fumo era nocivo, prejudicial 
à sua saúde. Essa pessoa co-
meçou a economizar, pois já 
gastava mais dinheiro com o 
fumo. O dinheiro do cigarro, 
converteu-se em um recurso 
mais bem aproveitado para 
ela e sua família. E, hoje, essa 
pessoa é um pastor Batista. 
Ao entrar para a Igreja, não 
apenas mudou deixando o 
hábito de fumar, mas também 
mudou e começou a procla-
mar o Evangelho, a pregar a 
Palavra de Deus, a cuidar de 
vidas, e passou a apascentar 
um rebanho, uma Igreja, uma 
Congregação. Tornou-se um 
ganhador de almas! Eu per-
gunto a você: Vamos mudar? 
Sabemos que com Jesus ope-
rando em nós, isso é possível. 
Vamos ter força de vontade? 
Que Deus te abençoe e você 
mude.

casa louvando a Deus com 
sua família (Lucas 5.25). Ele 
podia andar e também louvar 
a Deus. O louvor é resultado 
deste encontro maravilhoso 
com Jesus. Louvor é vida.

Diante de Jesus é preciso 
fé para perceber que somos 
pecadores e que é Ele quem 
tem poder para perdoá-los. 
Com os pecados perdoados 
estamos livres para louvar e 
mostrar ao mundo as mara-
vilhas que Jesus pode fazer.

Reúna a sua família e en-
contre Jesus pela fé diaria-
mente e louve a Deus pelas 
maravilhas realizadas em sua 
casa.

Mudança 
gera 

mudança

Que Jesus você espera 
encontrar em sua casa?
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vida em família

Gilson e Elizabete Bifano

reflexão

Leiam, como parte intro-
dutória, a seguinte repor-
tagem publicada no dia 
02 de junho deste ano, 

no portal G1.
“Homem de 30 anos que foi 

processado pelos pais por se 
recusar a deixar a casa deles fi-
nalmente abandonou o ‘ninho’. 
Ele deixou a casa da família na 
sexta-feira, duas horas antes de 
vencer o prazo dado pelo juiz 
para que cumprisse a decisão 
judicial favorável aos pais.

De acordo com Christina e 
Mark Rotondo, o filho, Michael 
Rotondo, não ajudava com os 
custos da casa nem com as tare-
fas domésticas, e gastou o dinhei-
ro que os pais ofereceram para 
que fosse viver em outro local.

O casal relatou à Justiça que 
Michael voltou a morar na casa 

da família há oito anos após 
ficar desempregado. O rapaz 
se recusava a sair mesmo de-
pois de receber cinco cartas 
de despejo desde o início de 
fevereiro”.

Triste, patético e preocupante. 
É a infeliz realidade da “geração 
canguru”, que a cada ano cresce 
assustadoramente.

Canguru é aquele animal, sím-
bolo da Austrália, que carrega 
seu filhotinho em uma espécie 
de bolsa. Por não ter placenta, 
Deus dotou essa espécie dessa 
pele (o nome certo é marsúpio), 
que além de proteger o filhote, 
faz parte do processo de de-
senvolvimento até que, depois, 
entre quatro e onze meses, o 
deixa totalmente.

Alguns também chamam de 
“síndrome de Cazuza”, em uma 

referência ao falecido cantor 
brasileiro que se declarava su-
perprotegido pelos pais.

Nas famílias de hoje existem 
muitos homens e mulheres, já 
adultos, que se negam a sair 
da casa dos pais. Não que fi-
lhos adultos sejam obrigados 
deixarem a casa dos pais, mas 
o que preocupa são as razões 
disfuncionais, doentias que le-
vam famílias experimentarem 
esse tipo de situação. Na maio-
ria das vezes, o que se vê são 
pais superprotetores, que não 
promoveram e incentivaram a 
autonomia dos filhos, desde a 
mais tenra idade.

Gosto muito de falar, em 
meus sermões para as famílias, 
que os pais precisam aprender 
com as águias. Essa ave, se-
gundo estudiosos, balançam o 

ninho para seus filhotes voarem 
sozinhos e alcançarem a inde-
pendência. Essa ideia está em 
Deuteronômio 32.11, quando 
diz que “Como águia, desperta 
seu ninho”.

Para esses filhos é muito confor-
tável ficar no marsúpio dos pais. É 
mais quentinho e não tem tantas 
despesas, riscos, responsabilida-
de, compromissos e obrigações. 
O que entristece, como alguém 
que trabalha com famílias, é 
perceber que muitos pais gostam 
e dependem desse tipo de com-
portamento dos filhos.

Muitos desses cangurus, já 
adultos, negam-se a pular da 
bolsa familiar. Trabalham, mas 
não contribuem, em nada, para 
as despesas familiares. Não 
compram nenhum pão quando 
passam em frente a uma padaria. 

Muitos tem suas “namoradas”, 
relacionam-se sexualmente, 
contrariando a vontade de Deus, 
e permanecem nessa condição 
por anos a fio. É fácil ter a roupa 
lavada, cama arrumada, comi-
dinha na geladeira, vida sexual 
ativa sem nenhuma responsabi-
lidade e compromisso.

Famílias saudáveis criam seus 
filhos para experimentarem a 
autonomia, a independência. 
A ordem na Bíblia sempre foi 
e será: “Deixará o homem seu 
pai e sua mãe e unir-se-á à sua 
mulher” (Gn 2.24).

Gilson Bifano 
Escritor e conferencista na 

área da família e casamento. 
Diretor do Ministério OIKOS. 

Siga-me no instagram:  
@gilsonbifano

Geração canguru
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Parceria de Missões Nacionais com a Convenção 
do Texas promove viagem pela Amazônia

Como mais uma ação 
da parceria entre os 
Batistas brasileiros e 
a Convenção Geral 

Batista do Texas (Baptist Ge-
neral Convention of Texas), 
26 americanos passaram oito 
dias no Barco O Missionário, 
entre quatro das comunidades 
ribeirinhas da Bacia Amazôni-
ca. Essa ação, junto ao Progra-
ma de Adoção Missionária da 
organização texana (Missiona-
ry Adoption Program), onde 
as Igrejas do estado poderão 
cooperar com missionários 
que atuam na Amazônia, foi 
mais um esforço conjunto 
para alcançar os mais de 147 
povos da Amazônia que ainda 
não conhecem Jesus.

Entre os dias que passaram 
nas comunidades e no Cen-
tro de Formação Missionária 
da Amazônia (CFMA), eles 
realizaram mais de 100 aten-
dimentos odontológicos e dis-
tribuíram mais de 150 óculos 
para leitura para a população 
local. Acompanhados pelo 
gerente-executivo de mobili-
zação de Missões Nacionais, 
pastor Milton Monte, eles 
levaram ações de compaixão 
e graça em dias impactantes, 
assim abrindo as portas para a 
evangelização.

“Foram dias de muito tra-
balho e aprendizado, em que 

compartilhamos o Evangelho 
e vimos o mover de Deus 
na vida dos ribeirinhos. Eles 
estão sedentos por Cristo e 
cabe a nós levar a mensagem 
da Salvação até eles, e essa 
parceria com os texanos visa 
exatamente isso”, disse pastor 
Milton.

Além das atividades nor-
mais do projeto do barco, 

quatro jovens universitários 
permanecerão no Radical 
Amazônia pelos próximos 
quase três meses, através do 
programa texano “Go Now”, 
que leva universitários aos 
campos missionários por todo 
o mundo nos meses que an-
tecedem o início das aulas 
na faculdade. E pela primeira 
vez tem o Brasil, mais preci-

samente a Amazônia, como 
destino.

Missões Nacionais louva a 
Deus por esses jovens que 
estão oferecendo sua vida 
pelos próximos meses para 
cumprir o Ide que nos foi 
deixado entre o povo ribei-
rinho. E intercede para que 
a partir deles outros atendam 
este chamado, americanos e 

também brasileiros, através 
do Projeto Radical Amazônia.

A seara é grande e precisa-
mos de cada vez mais pessoas 
para trabalhar. Então, se você 
também demonstra paixão 
pela evangelização e pelas 
almas perdidas, aceite este 
desafio! Acesse o link e saiba 
mais: https://www.radicalbra-
sil.org/.

Americanos no Centro de Formação Missionária da Amazônia Radicais Amazônia do Texas com pastor Milton Monte

Barco O Missionário com os 26 americanosEquipe Missionária da Amazônia com os Radicais americanos
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Charles Elivelton, diretor 
Executivo da Associação das 
Igrejas Batistas de Viana - ES

A Primeira Igreja Ba-
tista Industrial, em 
Viana - ES, sediou 
no dia 02 de junho 

de 2018, o Conexão Real, 
encontro de Mensageiras e 
Embaixadores do Rei, evento 
que tem apoio da Associa-
ção das Igrejas Batistas de 
Viana - ES (AIBAVIA) e teve 
a direção da MR Marcia Mil-
ler e do ER João Marques. 
Cerca de 120 pessoas esti-
veram presentes e 09 Igrejas 
foram representadas. A mi-
nistração da palavra ficou a 

Matheus Dutra Rebello, 
diretor de Comunicação 
da ABLF; pastor adjunto da 
Primeira Igreja Batista no 
Bairro São João, em São 
Pedro da Aldeia - RJ

Nos dias 18 a 20 de 
maio de 2018, no 
templo da Primei-
ra Igreja Batista no 

Bairro São João, em São Pedro 
da Aldeia - RJ, aconteceu a 
60ª Assembleia da Associação 
Batista Litorânea Fluminense 
(ABLF).

A Igreja anfitriã, que comple-
tará 50 anos de organização 
no dia 15 de novembro, con-
vidou a ABLF para a realização 
da Assembleia anual em sua 
sede como parte das celebra-
ções do “Ano do cinquentená-
rio”. Para a glória de Deus, foi 
um evento à altura das duas 
celebrações históricas: 60 anos 

cargo do pastor Leandro da 
Silva Barbosa.

Foi uma tarde abençoada 
por Deus. Meninos e meninas 

da ABLF e 50 anos da PIB no 
Bairro São João.

O templo estava lotado nos 
três dias da Assembleia. Foram 
363 mensageiros inscritos, re-
presentando 54 Igrejas, além 
das centenas de pessoas que 
participaram dos momentos 
inspirativos, para os quais não 
era necessário se inscrever. Foi 
uma iniciativa que agradou os 
participantes, pois o evento 
incluiu em sua programação o 
Congresso da Bíblia. Estima-se 
que, por dia, cerca de 600 pes-
soas participaram do evento.

A programação estava riquís-
sima. A Palavra de Deus foi 
compartilhada pelos pastores 
Dario Francisco de Oliveira 
(PIB Brasilândia, em São Gon-
çalo - RJ), Luiz Roberto dos 
Santos (IB Memorial da Tijuca 
- RJ) e João Soares da Fonseca 
(PIB Rio de Janeiro). A música 
contou com o Coro das Igrejas 

adoraram ao Senhor através 
do louvor, participaram da 
gincana Bíblica e puderam 
conhecer um pouco mais a 

Batistas de São Pedro da Al-
deia, Orquestra da Comunhão, 
Banda dos Pastores, Banda dos 
Filhos dos Pastores, Grupo Lo-
gos e Ministério de Música da 
PIB no Bairro São João. 

As Organizações (União de 
Homens, União Feminina, As-
sociação dos Diáconos, JUBAL 
e OPBB Subseção Litorânea) 
também realizaram as suas 
reuniões e puderam tomar 
decisões importantes, como 
eleição da diretoria.

Uma das marcas da ABLF é a 
cooperação das Igrejas e pasto-
res, em um clima de muita paz 
e alegria. A ABLF é realmente 
uma associação diferenciada. 
Há mais de 20 anos, a secreta-
ria geral é exercida pelo pastor 
Hudson Galdino da Silva (SIB 
Cabo Frio), obreiro experiente 
e agregador, que tem sido usa-
do por Deus para um tempo 
tão favorável.

respeito do trabalho da Cris-
tôlandia, através do missioná-
rio Daniel Severiano, além de 
ouvirem o testemunho de dois 

A nova diretoria da ABLF 
ficou assim composta: pastor 
Elildes Junio Macharete Fon-
seca - PIB no Bairro São João 
(Presidente); pastor Walcir 
Ney de Souza - PIB Monte 
Alto (1º vice-presidente); pas-
tor Luiz Alberto Azevedo de 
Abreu - IB Central em Campo 
Redondo (2º vice-presiden-
te); Vanderlane Santos Ma-
chado - TIB Arraial do Cabo 
(1ª secretária); pastora Ionei-
da Petinati Bastos da Rocha  
- PIB Jaconé (2ª secretária); 
pastor Rafael Bittencourt de 
Carvalho - PIB Baixo Grande 
(3º secretário).

Merece destaque a reeleição 
do presidente em primeiro 
escrutínio. Como afirmou o 
pastor Neemias Lima, em seu 
blog, “Foi reeleito com 87% 
dos votos, mostrando o res-
peito, admiração e carinho do 
povo litorâneo com essa nova 

alunos. As Mensageiras e os 
Embaixadores também tiveram 
a oportunidade de ofertar com 
doações.

liderança. Isso se deve, sem 
dúvida, ao tratamento que dá 
ao povo em sua gestão, sua 
orientação sempre espiritual e 
cordialidade marcante”.

As celebrações dos 60 anos 
da ABLF continuam. No dia 01 
de setembro, no templo da PIB 
em São Vicente de Paulo, em 
Araruama - RJ, onde foi orga-
nizada a ABLF, será realizada 
uma grande celebração de 
gratidão a Deus e Assembleia 
solene em comemoração aos 
60 anos. 

Como disse o presidente, 
pastor Elildes, “A 60ª Assem-
bleia foi um luxo”, impulsio-
nando os Batistas litorâneos 
para um tempo profundamen-
te especial. A 61ª Assembleia 
será na PIB Jaconé, nos dias 
17 a 19 de maio de 2019. 
Que o Senhor seja louvado e 
nos conduza segundo a Sua 
vontade.

Embaixadores e Mensageiras do Rei de Viana - 
ES reúnem-se para participar do Conexão Real

Associação Batista do Litoral Fluminense 
celebra 60 anos de atividades

Congressistas tiveram a oportunidade de saber mais sobre missões Mensageiras e Embaixadores de nove Igrejas participaram do encontro

Batistas litorâneos celebram 60 anos Mesa diretora e pastor Dario Oliveira, orador oficial Mensageiros presentes na noite de abertura
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Sandra Natividade, Conselho 
Editorial de OJB

Seguramente há uma 
longa história acerca 
do centenário campo 
sergipano organizado 

em 1913. A história perpas-
sa experiência cooperativa, 
realidade que acompanha a 
denominação Batista brasileira 
desde os seus primórdios. O 
campo sergipano, inicialmente 
insipiente, foi acolhido pelas 
Convenções dos estados de 
Pernambuco, Bahia e Alago-
as, até, finalmente, em 1946 
estabelecer-se com sua própria 
Convenção, fruto de aguerrida 
liderança das Igrejas e da im-
prescindível atuação do missio-
nário norte-americano David 
Mein, responsável pelo campo. 

A primeira Assembleia con-
vencional aconteceu naquele 
ano, na Primeira Igreja Batista 
de Aracaju - SE. O tempo pas-
sou e chegou à celebração da 
68ª Assembleia convencional 

Paulo César Domingues 
Pereira, diácono, segundo 
secretário Estadual da ADIBERJ

Nos dias 18 e 19 de 
maio de 2018, com 
uma assistência de 
aproximadamente 

500 irmãos por plenária, a As-
sociação dos Diáconos Batistas 
do Estado do Rio de Janeiro 
(ADIBERJ) realizou o seu 37º 
Congresso na cidade serrana de 
Nova Friburgo - RJ. Foram dois 
dias de reflexões na temática 
de “Viver o Reino de Deus”, 
assunto proposto pela Conven-
ção Batista Brasileira para o ano 
de 2018.

Na abertura da Assembleia, 
em suas palavras, o presidente 
José Octávio dos Santos des-
tacou a necessidade de unir 
esforços com a finalidade de 
que nossas ações traduzam-se 
em valores do Reino, em nossas 
ações diárias, como cidadãos 
que foram transportados do 
reino das trevas para o Reino 
do Filho de Deus, deixando que 
a vontade do Pai se cumpra na 
vida de cada diácono. “Que 
no ano de 2018 seja mais uma 

realizada no norte do estado de 
Sergipe. Essa Assembleia, sob a 
presidência do pastor Williams 
Prata de Jesus, seguido por seus 
pares, pastores Ricardo Silva de 
Jesus e Paulo Marinho Falcão, 
1º e 2º vice-presidentes, res-
pectivamente, aconteceu no 
período de 31 de maio a 02 de 
junho de 2018, na Igreja Batista 
da Fé, em Japaratuba - SE, a 54 
Km de Aracaju, região localiza-
da no Vale do Cotinguiba. 

Na sessão de abertura, Marli 
de Fátima Pereira Gonzales, 
executiva da UFMBB, trans-
mitiu a mensagem bíblica. Na 
segunda sessão, o mensageiro 
foi o pastor Williams Prata, pre-

oportunidade de estreitarmos os 
laços de companheirismo e de 
comunhão uns com os outros”, 
concluiu o presidente.

O pastor Josué Ebenezer So-
ares, presidente da Igreja hos-
pedeira, expressou a alegria 
em receber os diáconos e dia-
conisas do Rio de Janeiro. A 
diaconisa Katia Cardoso Soares, 
presidente da Seção Serrana, 
saudou a todos os congressistas 
e manifestou que com muita 
alegria recepcionava os irmãos 
na Igreja Batista do Prado. 

Na primeira sessão, o preletor 
foi o pastor Marcelo Escanda-
rane, que faz parte do corpo 
docente do Seminário Teoló-
gico Batista de Niterói - RJ, e 

sidente da Convenção Batista 
Sergipana (CBS). Nas demais 
sessões, o orador oficial foi o 
pastor Elias Linhares Lima, da 
Igreja Batista do Centenário em 
Riachuelo - SE. 

O espírito de fraternidade fez 
diferença na consecução dos 
trabalhos convencionais, fazen-
do-o fluir com apresentação e 
aprovação do programa provi-
sório, nomeação das Comis-
sões de Indicação, Assessoria 
Parlamentar e Escrutinadores; 
apresentação dos relatórios do 
Conselho de Planejamento e 
coordenação da Convenção 
Batista Sergipana, Casa Ba-
tista de Amizade, Seminário 

ministrou a Palavra de Deus 
para os presentes. O coro da 
Associação dos Músicos Batistas 
da Associação Serrana abrilhan-
tou a noite com lindos cânticos.

No sábado pela manhã, o pre-
feito de Nova Friburgo, Renato 
Bravo, participou da reunião, 
tendo em vista que o Congres-
so da ADIBERJ fazia parte da 
programação das comemo-
rações dos 200 anos da cida-
de. “Agradeço a oportunidade 
de participar deste Congresso 
como ‘convidado de honra’ 
e saúdo a todos com muita 
alegria. Espero que vocês apre-
ciem a nossa cidade”, disse o 
prefeito. O Grupo Vocal Novo 
Tempo e o Quarteto Doxia, am-

Teológico Batista Sergipano, 
Juventude Batista Sergipana, 
UFMBSE, UMHBSE, Colégio 
Americano Batista, Ordem dos 
Pastores Batistas do Brasil-Se; 
Associações dos Educadores, 
da Capital, do Norte; seguindo-
-se os Pareceres. 

No decorrer da Assembleia 
identificou-se a inscrição de 83 
três mensageiros, que dinamiza-
ram debates, indicações, apre-
sentação de GT, reordenamento 
e inclusão de entidades. No en-
cerramento, foi realizada a noite 
missionária, com apresentação 
de obreiros e o trabalho realiza-
do nas frentes de evangelização; 
houve a participação de grupos 

bos da Igreja Batista Central de 
Nova Friburgo, adoraram ao Se-
nhor com seus lindos cânticos, 
proporcionando aos presentes 
momentos de conforto, paz e 
segurança. Pastor Joel Martins 
Conceição, da PIB de Vendas 
das Pedras - RJ, foi o preletor da 
manhã de sábado.

À tarde, também com o tem-
plo cheio, tivemos um Simpósio 
sobre o Exercício da Diaconia 
na Igreja, ministrado pelo nosso 
presidente José Octávio. Foi 
gratificante ver o interesse dos 
presentes em perceber quanto 
trabalho o diácono pode exer-
cer no seio de suas Igrejas.

Na última sessão, sábado à 
noite, os congressistas foram 

de louvor, que se revezaram ao 
longo da Assembleia e, ainda, o 
coral oficial da Segunda Igreja 
Batista de Aracaju. 

Assim, os Batistas sergipanos 
realizaram sua Assembleia 
convencional em solo traba-
lhado pela saudosa missionária 
Zênia Birzniek; enfermeira, que 
chegou a Japaratuba em 1964, 
município ainda sem presen-
ça evangélica, e foi pioneira. 
Trabalhou evangelizando e 
cuidando da saúde de crianças 
e adultos do município e adja-
cências, em uma época de es-
cassez de médicos nas cidades 
interioranas. Dia após dia a boa 
missionária colheu os frutos, 
organizando em 09 de março 
de 1973, a Igreja Batista da Fé, 
com 51 membros. A Igreja Ba-
tista da Fé, sob a liderança do 
jovem pastor Thiago Queiroz, 
guarda expressiva herança. Re-
conhecidamente, Zênia deixou 
legado de fidelidade e amor 
pela evangelização de Sergipe. 
A Deus toda a glória.

presenteados com a presença do 
Coro Madrigal da PIB de Teresó-
polis - RJ, que com seus lindos 
hinos alegrou os corações dos 
presentes. O preletor foi o pastor 
Ronem Rodrigues do Amaral, da 
Igreja Batista Central de Italva - 
RJ, que na oportunidade estava 
representando a nossa Conven-
ção Batista Fluminense (CBF), 
visto que é o 2º vice-presidente 
da Organização, quando mi-
nistrou sobre a importância de 
estarmos unidos para vivermos 
o Reino de Deus.

Para encerrar o Congresso, o 
presidente José Octávio agrade-
ceu aos 365 diáconos inscritos 
e ressaltou a participação de 
todos no 39º Retiro Espiritual 
em Rio Bonito nos dias 17, 18 e 
19 de agosto deste ano. “Louvo 
ao Senhor pela vida de cada 
um de vocês que prestigiou o 
nosso Congresso. Tenham todos 
um ótimo retorno para os seus 
lares protegidos pelo nosso bom 
Deus”, despediu o presidente.

Esperamos todos vocês no 38º 
Congresso Estadual da ADIBERJ, 
que será realizado na Primeira 
Igreja Batista de São Gonçalo 
- RJ.

Convenção Batista Sergipana realiza 
 68a Assembleia convencional

Congresso da ADIBERJ conta com 365 inscritos e 
faz parte da agenda do aniversário de Friburgo - RJ

Coral da Segunda Igreja Batista de Aracaju - SEMesa diretora

Plenária do Congresso Diretoria da ADIBERJ
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Dentre muitos jovens 
vocacionados que 
tenho conhecido, 
Caciano é um dos 

que tenho muito orgulho. 
Servo de Deus, bom filho, 
bom amigo; o camarada é top! 
(risos). 

Tenho a alegria de tê-lo em 
minha equipe de voluntários 
para o II Kids Games - Refuge-
es-Germany, ele e a Andrisia, 
jovem talentosa do Grupo 
Solas. Até agora teremos dois 
voluntários do Brasil, um do 
Japão, um de Hong Kong, 
um da Espanha, um outro do 
Peru e alguns voluntários da 
Alemanha.

Agora quero que conheça 
um pouco mais sobre meu 
amigo Caciano, que foi meu 
aluno na JMM, no Projeto Ra-
dical grupo 9:

RM - Meu amigo, conterrâ-
neo do Nordeste Brasileiro, 
fale um pouco sobre você.

C - Sou Cassiano Modesto 
dos Santos, tenho 23 anos, 
sou membro da Primeira Igre-
ja Batista em Carira - Sergipe, 
presidida pelo pastor Leonar-
do Alcântara. Sou estudante 
bacharel de Teologia Bíblica 
Interconfessional.

RM - Compartilhe a respeito 
de como conheceu a Jesus.

C - Minha conversão aconte-
ceu aos 16 anos, quando visitei 
pela primeira vez a Igreja que 
congrego até hoje. Foi algo 
muito novo para mim, não 
achava que na Igreja podia ter 
coreografias, músicas anima-
das; trazia um certo “precon-
ceito” em mim. Após algumas 
visitas e EBDs, aceitei a Jesus 
como meu Salvador. O meu 
chamado veio muito rápido; 
quando estava lendo a Bíblia, 
um texto me saltou aos olhos: 
“Trabalhai, não para o pão que 
perece, mas para o pão que 
tem vida eterna” (Jo 6.27). Eu 
ainda não entendia que era 
um chamado de Deus, tinha 
meses de convertido, liguei 

para o meu pastor e expliquei 
a experiência que tinha tido, e 
ele me explicou o que isso sig-
nificava; tipo Samuel quando 
não entendeu a voz de Deus.

RM - Como nasceu o seu 
amor pela arte?

C - Meu amor pela arte co-
meçou muito cedo. Começou 
como toda criança que dese-
nha em tudo que é lugar, mas 
levei mais a sério com uns 
13 anos, quando conheci um 
amigo que desenhava persona-
gens de desenhos animados, 

e eu comecei a desenhar com 
ele. Comecei e não consegui 
mais parar. Foi algo que acon-
teceu despretensiosamente, 
como um hobby, mas virou 
uma paixão sem limites. Além 
do desenho, ainda no colégio, 
pude entrar em contato com o 
Teatro e a Dança, que também 
acho incrível. Todo tipo de 
arte me chama atenção.

RM - Onde você desenvolve 
seus dons, agora?

C - Atuo hoje na diretoria 
da juventude da minha Igre-

ja; sou líder de louvor dos 
jovens. Meu campo missioná-
rio hoje é a cidade de Carira, 
onde moro.

RM - Podemos usar o poder 
da arte para glorificar a Deus?

C - A arte tem um poder 
incrível de impactar as pes-
soas! Mexeu comigo quan-
do vi pela primeira vez uma 
pantomima. E, se Deus criou 
algo tão poderoso, devemos 
usar para a Sua glória, seja 
um teatro ou desenho de um 
texto bíblico.

RM - Quais são os seus pla-
nos e sonhos?

C - Deus já havia falado co-
migo, anos atrás, sobre morar 
em outro país, e tudo que vejo 
sobre outro país, seja cultura, 
língua me faz querer ir lá. 
Hoje sonho em chegar onde 
Deus quer eu esteja e faço 
o que Ele manda de acordo 
com o Seu propósito. Tipo 
o povo de Israel indo para 
Canaã; a nuvem parava, o 
povo acampava; a nuvem se 
levantava para sair e o povo 
marchava até onde a nuvem 
direcionasse.

RM - Deixe uma mensagem 
para os nossos amigos artistas.

C - Irmãos, Deus nos deu 
um dom muito poderoso, que 
pode mudar completamente 
o ponto de vista da pessoa 
que ainda não conheceu a 
Cristo. Deus, desde sempre 
usou a arte para falar com o 
povo e em prol Dele também, 
com música, por exemplo. 
Devemos usar o dom que Ele 
nos deu para o Reino Dele! O 
Deus que deu o dom dará a 
estratégia.

RM - Como os nossos leito-
res poderão entrar em contato 
com você?

C - Contato através do e-
-mail: cassianoguttier@gmail.
com e Instagram: @cassiano-
santos_

Vai ser maravilhoso poder 
compartilhar sobre o que fa-
remos na Alemanha através 
do Caciano, da Andrisia e dos 
outros voluntários vocaciona-
dos, servindo aos Refugiados. 
Aguarde!

Alô, artistas Batistas, estamos 
aguardando suas experiências 
sobre o bom uso dos seus 
dons e talentos para a Glória 
de Deus.

Escreva para:
Arte e Cultura CBB
Roberto Maranhão.

Marapuppet@hotmail.com

Caciano, o vocacionado sergipano! 
Vocacionado na arte para servir!
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Redação de Missões Mun-
diais

Louvamos a Deus por 
você que ajudou na 
realização da Cam-
panha EU SOU, Es-

perança às Nações, na sua 
Igreja. Obrigado pelo levan-
tamento dos recursos para 
a obra missionária, para o 
amor e o cuidado ao próxi-
mo como Jesus nos ensinou. 

Entretanto, o país enfrenta 
crises política e econômica 
que influenciam na alta do 
dólar e, consequentemente, 
impactam significativamen-
te nas remessas enviadas 
aos campos missionários. 
Para não prejudicar as ações 
dos nossos obreiros, preci-
samos, neste momento, nos 
preparar. Participe da oferta 
do Dia Especial e mobilize 
outras pessoas a também 

António Daniel, coordena-
dor Nacional do PEPE em 
Moçambique

Ge o v a n a  N u n e s 
Paulino, de cinco 
anos,  v ive com 
seus pais, Nunes 

Paulino e Cartola Paulino, 
no 12º Bairro da Munha-
va, na Zona da Chota, que 
fica ao redor da Cidade da 
Beira, Província de Sofala, 
em Moçambique. A meni-
na nasceu em um lar não 
cristão, mas hoje frequenta 
o programa socioeducativo 
de Missões Mundiais (PEPE), 
da Igreja Batista da Muhava. 

Geovana entrou para uma 
das unidades do PEPE em 
Moçambique em 2017. No 
meio do ano, um desenten-
dimento entre os pais lhe 
causou um desequil íbrio 
emocional muito grande e 
isso resultou em seu afasta-
mento das aulas. 

Após a briga entre os pais, 
ela acabou por compensar 
o seu maior tempo na casa 
dos avós paternos. A ligação 
emocional e afet iva com 
alguém passou a ser impos-
sível para Geovana.

se envolverem. Enviando 
a oferta para Missões Mun-
diais o quanto antes, sua 
Igreja nos permite admi-
nistrar melhor os recursos 
a serem enviados aos cam-
pos, aproveitando o melhor 
câmbio.

Queremos  p ros segu i r , 
com excelência, fazendo o 
trabalho missionário avan-
çar e tornando conhecida a 
mensagem do Eu Sou. Seja, 
mais uma vez, esperança 
às nações. Ore, mobilize e 
oferte.

Para mais informações, 
en t re  em conta to  com a 
nossa Central  de Atendi-
mento: centraldeatendimen-
to@jmm.org.br / telefones: 
(21) 2122-1901 e 0800 709 
1900 (demais localidades) / 
WhatsApp: (21) 98216-7960 
e 98055-1818.

Qualquer  aproximação 
representava uma amea-
ça. E claro, entendo, pois, 
para a criança, os próprios 
pais, que supostamente de-
veriam proteger e nutrir o 

amor  nela ,  representava 
uma ausência total. Jamais 
a pessoa poderá alguma vez 
sentir confiança em alguém 
enquanto não curar-se e es-
truturar-se emocionalmente. 

Por vezes, a educação dos 
pais nasce pelo exemplo 
dos filhos.

A evolução de seus pais 
não se concretizou por aca-
so, mas foi por uma simples 

visita feita à casa da menina. 
Um grupo de missionários 
educadores foi visitar a casa 
da pequena Geovana, mas 
antes l igaram para o pai 
dela para pedir permissão. 
Foi quando o pai disse que 
ela não vivia mais com eles. 
Mesmo assim, aconteceu o 
encontro entre os pais e os 
missionários-educadores, 
que pedi ram para  que a 
criança voltasse a frequen-
tar o PEPE. Eles explicaram 
também a importância da 
união dos pais para a edu-
cação de um filho.

A partir desta conversa, 
Geovana voltou a fazer par-
te do programa socioeduca-
tivo. Hoje a menina canta, 
ora e ainda ensina e incenti-
va outras crianças. E os pais 
estão sendo acompanhados 
pela comissão do PEPE com 
visitas e evangelismo, para 
que o Amor de Jesus flores-
ça no coração deles. 

O exemplo da Geovana 
fez com que a vizinhança 
ao  redor  o lhasse  para  o 
PEPE e muitas famílias ma-
tricularam seus f i lhos no 
programa por meio desse 
testemunho.

Você é parte desta missão

PEPE alcança crianças e famílias

Pastor João Marcos Barreto Soares, diretor executivo de Missões Mundiais, agradece as Igrejas que 
participaram da campanha EU SOU, Esperança às Nações

PEPE alcança famílias através das crianças



o jornal batista – domingo, 17/06/1812 notícias do brasil batista 

Juarez Almeida, pastor da 
Igreja Batista Filadélfia

“Portanto ide, fazei discípu-
los de todas as nações, bati-
zando-os em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo.” 
(Mt 28.19)

A Igreja Batista Filadél-
fia, em Marangua-
pe - CE(1), atenta ao 
mandamento do Se-

nhor Jesus de fazer discípulos 
e batizá-los em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo, 
realizou no dia 26 de maio 
de 2018 o batismo de cinco 

Bruno Festas, pastor, 
secretário Executivo da 
Ordem dos Pastores Batistas 
do Estado do Rio - Seção 
Fluminense (OPBBFL)

A Ordem dos Pastores 
Batistas do Estado 
do Rio - Seção Flu-
minense (OPBBFL) 

realizou entre os dias 14 a 18 
de maio de 2018 o seu tradi-
cional Congresso, que con-
tou com a presença de mais 
de 500 pastores. O evento 
aconteceu no Acampamento 
Batista, em Rio Bonito - RJ, 
sob o tema: “Alegrai-vos”, 
tendo como preletores: pas-
tor Samuel Mury de Aquino 
(presidente da OPBB), pastor 
Marcio Antunes, pastor Helder 
Cardin, pastor Jonas Madurei-
ra, pastor Hélio Shwarts Lima, 
e em todas as manhãs foi re-
alizada a exposição da Carta 
aos Filipenses com o pastor 
Henrique Araújo. 

O ministério pastoral passa 
por uma crise muito grande 
nos tempos atuais, quando 
vemos pastores desistir do mi-
nistério por diversos motivos 
e muitos dos que continuam 
encontram-se amargurados e 
decepcionados. O Congres-
so deste ano nos desafiou a 
olhar o que Deus tem rea-
lizado em nós e através de 
nós. Devemos compreender 

irmãos que confessaram publi-
camente Jesus como Senhor e 
Salvador das suas vidas. O mo-
mento de culto foi celebrado 
pelos pastores Juarez Almeida, 
Juscelino Franco(2) e José Maria 
de Moura da Silva(3). 

Desceram às águas na piscina 
do Sítio Jaçaranaú, em Maran-
guape - CE, os irmãos Vicente 
de Paulo (84), Nilza Pinheiro 
(37), Marília Costa (18), Fran-
cisca Pereira (77), além do 
irmão Antônio Flor (96). 

Importante destacar que o ir-
mão Antônio Flor, de 96 anos 
de idade, traz no seu peito o 
ardor de quem vive a nova 

que o ministério pastoral é 
um chamado de Deus: “Se 
alguém deseja o episcopado, 
excelente obra deseja” (I Tm 
3.1). A satisfação não está nos 
resultados e, sim, em nosso 
comprometimento com Deus, 
de quem devemos esperar a 
recompensa. Em Filipenses 
4.4 está escrito de forma a não 

vida em Cristo, tanto é, que 
manifestou, na oportunidade 
do seu batismo, o desejo de 
frutificar e fazer novos discípu-
los, não obstante a avançada 
idade.

É um fato marcante para a 
história da Igreja Batista Fila-
délfia, para os Batistas Cearen-
ses e, quiçá, para os Batistas 
brasileiros. A Deus toda glória!

(1) A Igreja Batista Filadélfia 
está localizada na Rua Coronel 
Manoel Paula, 285 , Centro – 
Maranguape - CE.

(2) Juscelino Franco é mem-
bro da Igreja Batista Filadélfia.

deixar dúvida: “Alegrai-vos 
sempre no Senhor; outra vez 
vos digo: alegrai-vos” (Fp 4.4).

Tudo isso foi possível porque 
todos os dias, das 06h30 às 
08h, estávamos com os joelhos 
e corações diante de Deus em 
nosso culto de oração. É no 
jardim de oração que vemos 
Deus fazer grandes coisas. 

(3) José Maria de Moura da 
Silva é membro da Primeira 

Agradeço a diretoria por 
organizar um Congresso de ex-
celência de conteúdo e organi-
zação. Louvamos a Deus pela 
vida dos nossos oradores, que, 
de forma piedosa, nos levaram 
a refletir que vale a pena su-
portar as lutas do ministério. 
Paulo escreve uma carta com 
alegria para Timóteo: “Com-

Igreja Batista de Fortaleza, 
líder do Ministério SINGLES.

bati o bom combate, acabei 
a carreira, guardei a fé. Des-
de agora, a coroa da justiça 
me está guardada, a qual o 
Senhor, justo juiz, me dará 
naquele Dia; e não somente 
a mim, mas também a todos 
os que amarem a sua vinda” 
(II Tm 4.8). Tenho alegria em 
ser pastor.

Batismo de senhor de 96 anos marca história da 
Igreja Batista Filadélfia, em Maranguape - CE 

Congresso da OPBB Fluminense reúne mais de  
500 pastores e enfatiza a alegria em servir a Deus

Irmão Antônio tem o desejo de levar o Evangelho para outras pessoas 

Jardim de Oração Evento foi realizado no Acampamento Batista, em Rio Bonito - RJ

Samuel Mury, presidente da OPBBCulto de oração foi marco do Congresso 
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No feriado de Corpus 
Christi, no dia 31 de 
maio, o nosso Se-
nhor convocou para 

a orquestra celeste o diácono 
Plínio Simões, de 82 anos, espo-
so da irmã Neiva Simões, pai de 
cinco filhos, avó de dez netos.

Batizado em 01 de julho de 

1995, pelo pastor Onésimo Nu-
nes de Lima, ele foi fundador da 
nossa Igreja, Igreja Batista Novo 
Tempo, no Parque Cruzeiro do 
Sul - SP, em 1999.

Plínio aprendeu a tocar o vio-
lino perto dos seus 60 anos. Ele 
dizia a todos que tinha encon-
trado Jesus sendo atraído pela 

música. Logo entrou para a Or-
questra Evangélica Unida de São 
Paulo e no ano 2000 tornou-se o 
presidente.

Indicado e eleito para o dia-
conato, foi aprovado em con-
cílio diaconal no dia 28 de 
outubro de 2006, ocupando a 
presidência do corpo diaconal 

em diversas gestões.
Em 2007, durante um projeto 

para estimular as virtudes e qua-
lidades da Igreja foi escolhido 
como “Amigo mais chegado 
que um irmão”, tornando-se 
guardião da virtude da amizade 
na Igreja.

Sua vida foi  marcada e re-

conhecida pelo serviço des-
prendido. Levava alimentos a 
moradores de rua e gostava de 
tocar os hinos tradicionais, que 
ele chamava de hinos celestes, 
com seu violino nas Igrejas e 
hospitais, em oferta de amor ao 
Senhor que o atraiu pela música 
à maravilhosa graça.

“ Um violino toca nos céus”
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Wanderson Miranda de 
Almeida, colaborador de OJB

Vivemos uma terrível 
crise no Brasil. Os 
caminhoneiros fize-
ram greve e, dessa 

forma, sentimos na pele como 
eles são importantes para o 
bom funcionamento de nosso 
país. Os postos ficaram sem 
combustível, os supermerca-
dos sem os alimentos, e os que 

 Tarcísio Farias Guimarães, 
pastor, colaborador de OJB

A recente greve pro-
movida pelos cami-
nhoneiros em todo o 
Brasil tem suscitado 

muitas e valiosas reflexões. 
Particularmente, tenho refleti-
do acerca daquilo que o após-
tolo Paulo, da parte de Deus, 
escreve a Timóteo: “Manda 
aos ricos deste mundo que não 
sejam altivos, nem ponham a 
esperança na incerteza das 
riquezas, mas em Deus, que 
nos concede abundantemente 
todas as coisas para delas go-
zarmos; que pratiquem o bem, 
que se enriqueçam de boas 
obras, que sejam liberais e ge-
nerosos; entesourando para si 
mesmos um bom fundamento 
para o futuro, para que possam 
alcançar a verdadeira vida.” (I 
Tm 6.17-19).

Certamente, no dia anterior 

ainda estavam nas prateleiras 
apareceram com um preço 
bem elevado. 

Entretanto, não é só isso. Os 
meios de transporte pararam, 
os hospitais ficaram sem re-
cursos para tratar os doentes, 
as escolas fecharam as portas. 
Podemos dizer que foi um 
momento caótico? Creio que 
sim.

Ao olhar para este momen-
to de turbulência nacional, 

ao início da greve, emprega-
dos e empregadores de diver-
sos ramos da economia bra-
sileira planejaram acordar no 
dia seguinte e, como se fosse 
essa uma grande certeza, assu-
mirem seus postos de trabalho 
e tocarem suas vidas. Para os 
milhões de desempregados 
brasileiros, seria mais um dia 
de busca por novo emprego 
ou de busca por um “bico” 
que lhes garantisse algum di-
nheiro imediatamente. Toda-
via, a incerteza das riquezas 
se fez perceber com clareza 
para os brasileiros em meio 
às certezas que parecemos 
conhecer.

Qual é o valor de um carro 
de luxo se não existe combus-
tível para movimentá-lo? O 
que se pode fazer com uma 
frota de caminhões se não 
existe motorista pronto para 
utilizá-la e licença para trafe-
gar nas rodovias? Qual serviço 

fico pensando no combus-
tível do cristão: o Espírito 
Santo. A Bíblia diz: “Não 
se embriaguem com vinho, 
que leva à libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo Es-
pírito” (Ef 5.18). O Espírito 
Santo é Deus em nós. Dá 
para imaginar um homem 
sem Deus? Dá para imaginar 
uma pessoa seguindo seu 
rumo por conta própria? Dá 
para imaginar um cristão sem 

pode ser oferecido por uma 
empresa que não recebe os 
produtos que comercializa e 
onde não chegam os funcio-
nários que a administram? E a 
produção agropecuária, que se 
acumula sem que seja distribu-
ída a tempo de ser consumida, 
ainda tem grande valor?

As riquezas desta vida são 
concessões do Criador para 
que possamos viver bem en-
quanto aqui estamos. Os bens 
que temos em nosso poder 
não devem ser a razão do 
nosso viver. Deus, em Sua 
bondade, deve ser o nosso 
grande bem, assim como Ele é 
a nossa grande certeza. Tudo 
que temos e somos nesta vida 
passará, mais cedo ou mais 
tarde, a depender da pers-
pectiva adotada para avalia-
ção do tempo. “Porque nada 
trouxemos para este mundo, 
e nada podemos daqui levar” 
(I Tm 6.7).

Cristo? Assim é alguém sem o 
Espírito Santo.

Deus quer que vivamos de 
forma obediente, que sigamos 
os Seus passos; que renun-
ciemos a nossa vontade para 
vivermos a dEle. Deus quer 
que nos deixemos influenciar 
pelo Espírito Santo, mas, para 
isso, precisamos ter comunhão 
com o Senhor. Nunca seremos 
guiados pelo Espírito Santo se 
aceitarmos o pecado em nós; 

Paulo ainda ensina a Timó-
teo que “O amor ao dinheiro 
é a raiz de todos os males” 
(I Tm 6.10), uma cobiça que 
cega as pessoas e destrói rela-
cionamentos. Esse “amor” ao 
dinheiro tem gerado cobiças 
e inimizades na história da 
humanidade. Muitos já aban-
donaram a fé e tornaram-se de-
votos das riquezas, não tendo 
tempo para a vida espiritual. 
Outros desprezaram familia-
res e amigos, já que estes não 
geram os mesmos lucros con-
quistados no relacionamento 
com o mercado.

Aqueles que decidiram viver 
para lucrar tiveram muitas per-
das, dentre as quais destaca-se 
a falta de esperança futura e a 
ausência de qualquer reflexão 
acerca do próprio destino eter-
no. Vivem como se nada mais 
existisse além daqui. Acre-
ditam que a morte não mais 
existe, embora acompanhem 

se quisermos viver uma vida 
dupla: agradando a dois se-
nhores; ou se não buscarmos 
comunhão com Deus através 
da oração e do estudo da Bí-
blia (Palavra de Deus).

O caos em que o nosso país 
se encontra também aconte-
cerá na vida de todo aquele 
que não se deixar encher pelo 
Espírito Santo de Deus. Deixe 
esse combustível encher seu 
tanque! 

mortes e funerais diariamente. 
Desprezam o iminente juízo 
de Deus, tratando esta doutri-
na como se a mesma fosse um 
delírio cristão.

É pobre a riqueza de um país 
que se entrega, irrefletidamen-
te, às leis do mercado. É preju-
ízo o lucro de um governo que 
deixa de priorizar o bem-estar 
dos cidadãos por ele gover-
nados. É nula a prosperidade 
daquele que se  coisifica, que 
se vê a partir das roupas que 
compra, do carro que dirige 
e da casa que possui. Há uma 
outra riqueza, indisponível no 
mercado, oferecida por Deus 
à Sua criação, e que pode ser 
grande fonte de alegria para 
todos nós: o Evangelho da 
Graça de Deus. Essa é a boa 
notícia para todos, pobres e 
ricos deste mundo, acessível e 
sem custos para o ser humano, 
pois, seu alto valor foi assumi-
do por Jesus Cristo.

E se faltar o 
combustível?

Pobre riqueza
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