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Com a crise em seu país, a professora venezuelana Vanessa, que sempre foi 
provedora de sua família, percorreu centenas de quilômetros e seguiu para Boa 
Vista, em Roraima. A jovem foi recebida pela Missão Brasil Venezuela, onde foi 
cadastrada por nossos missionários, assistida por atendimentos médicos e odon-
tológicos, e encaminhada para tirar toda sua documentação, que foi roubada 
durante seu percurso. Durante o tempo em que esteve em Boa Vista, enquanto 
era discipulada, passou por uma triagem para ser acolhida. E no mês de junho, 
para a Glória de Deus, ela foi recebida pela família de José Luiz e Cláudia Regina 
Mesquita, do estado de Goiás.

Página 07

Venezuelana recebe 
chance de se reerguer 
através da Missão 
Brasil Venezuela



o jornal batista – domingo, 01/07/182 refl exão

E D I T O R I A L

“Maria então disse: Aqui 
está a serva do Senhor; cum-
pra-se em mim a Tua palavra. 
E o anjo a deixou e partiu.” 
(Lc 1.38)

A oração é muito mais 
que palavras, é uma 
atitude que nos colo-
ca diante do Senhor 

em um diálogo com o Pai. 
O Senhor Jesus nos convida 
a orar; Ele mesmo orou em 
diversas ocasiões. Assim como 
Jesus, também devemos bus-
car ao Pai em oração. 

Ele nos ensina que não pre-
cisamos de mecanismos para 
nos dirigir a Cristo. A oração 
dos fariseus era hipócrita, as 
dos pagãos eram mecânicas. 
Mas a oração de Maria, na 

qual vamos refletir um pouco, 
demonstra que a prece dela 
partiu do mais profundo do 
seu coração; ela se colocou 
inteiramente ao dispor do Se-
nhor. A oração de Maria foi 
feita em forma de entrega de 
toda a sua vida para a realiza-
ção da vontade de Deus.

No verso descrito no início 
do texto vemos que a oração 
de Maria se encerra com toda 
a disposição dela em servir ao 
Senhor, disposição que mu-
dou o curso da humanidade. 
Nesta oração, nós aprendemos 
que somos servos e estamos 
nos dirigindo ao nosso Senhor. 
Maria declarou-se “serva do 
Senhor” e disse “cumpra em 
mim”. Ela não questionou ao 
Senhor como seria, ou fez 

qualquer outro questionamen-
to; ela simplesmente orou em 
atitude: “Eis a tua serva, cum-
pra em mim”.

A quem nos dirigimos em 
oração: Ele preenche o ideal 
da paternidade em Seu cuida-
do amoroso por Seus filhos. 
Deus é pessoal, amoroso e po-
deroso. Como filhos, devemos 
nos dirigir ao Pai com humil-
dade, reverência e confiança.

O que dizemos em oração: 
O reconhecimento de que 
Deus é pessoal é particular, 
por isso, nos relacionamos 
com Ele como pai e filhos, mas 
de forma individual.

A respos ta  da  oração: 
“Não temas, Maria; pois en-
contraste graça diante de 
Deus” (Lc 1.30). A oração 

feita por Maria nos apresenta 
três lições, as quais todos 
nós, servos do Senhor, de-
vemos praticar. O que o Se-
nhor espera dos Seus servos 
é disponibilidade, disposi-
ção e confiança plena.

Como você se posicionaria 
nas condições em que Maria 
foi colocada? Você crê que 
Deus ainda hoje chama ho-
mens e mulheres para tarefas 
muito especiais? O quanto 
você tem se disponibiliza-
do para que Deus lhe use 
para abençoar vidas? Você 
está pronto para obedecer 
ao chamado de Cristo para 
qualquer tarefa que ele lhe 
convocar?
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(Dedicado ao leitor Glênio 
Cabral)

Desde 01 de agosto, 
Johann Sebastian 
Bach estava na fo-
lha de pagamen-

to dos músicos da côrte de 
Köthen, próxima das cidades 
de Halle e Leipzig (Alemanha).

Em outubro de 1717, para 
celebrar o segundo centená-
rio da Reforma Protestante, 
o duque Wilhelm Ernest, de 
Weimar, promoveu três dias 
de festa. Nessa ocasião, Bach 
solicitou permissão para mu-
dar-se, aceitando o convite do 
príncipe Leopold Von Anhalt-
-Köthen para exercer o cargo 
de mestre de capela. O duque 
Wilhelm reagiu, determinando 
a prisão de Bach, de 06 de no-
vembro até 02 de dezembro. 
Ao sair da prisão de Weimar, 
Bach foi demitido por “indeco-
rosa exoneração”.

Em Weimar, Bach tinha con-
cebido um livreto (Büchelein) 
para dar instruções a um or-
ganista iniciante na execução 
de um coral, além do domínio 
do pedal.

Terry, em 1928, criou a tese 
de que o “Orgelbüchlein” (Pe-
queno Livro de Órgão) tinha 

sido escrito por Bach durante o 
período de sua prisão. Emery, 
em 1983, considerou-a insus-
tentável. Schweitzer foi o pri-
meiro musicólogo, em 1908, 
a reconhecer que Bach, ao 
findar-se o período de trabalho 
em Weimar, tornara-se inde-
pendente dos mestres Pachel-
bel e Buxtehude, e renovara o 
prelúdio coral para órgão. Ele 
projetara o “Orgelbüchlein”, 
que continha 46 (BWV-599-
644), apenas um terço dos 164 
corais que preencheriam as 
páginas em branco do livreto; 
estava incompleto. Será que 
a ida para Leipzig, em 1723, 
teria evitado a conclusão? Por 
que Bach tinha abandonado o 
projeto?

A edição original francesa 
(1905) do livro de Schweit-
zer, prefaciada pelo organista 
Charles-Marie Widor (que 
possuímos desde agosto de 
1956) foi tão influente que foi 
construído, em Strasbourg, um 
órgão para a Igreja de São To-
más baseado em suas ideias.

O filósofo Ernst Cassirer, em 
1979, considerou o estudo 
erudito de Schweitzer “Uma 
das melhores interpretações 
de Bach”.

A partir de 1927, Schweitzer 

propugnou pela construção 
dos órgãos de tubos de estilo 
barroco. Ciceroneados pela or-
ganista Elisa Freixo, em 1912 
visitamos 13 cidades alemãs 
(na Saxônia e na Turíngia), 
onde encontramos órgãos de 
Silbermann Trost, Hildebrandt 
e Schnitger, construídos no 
século 18, que, até recente-
mente (2010), estavam sendo 
reformados ou recuperados; 
era o prolongamento da cam-
panha de Schweitzer.

Geiringer, em 1984, como 
Terry, em 1928, ficou impres-
sionado pelo fato de Bach ter 
feito “o melhor uso do seu 
lazer, forçado pela prisão”.

Em 1984, Roland de Can-
dé externou sua indignação 
diante da prisão do célebre 
organista, incrível e extrava-
gante, sem levar em conta 
que a Alemanha era a pátria 
da disciplina.

Estranhei, inicialmente, a 
existência de um projeto para 
“completar a obra” de Bach: 
era o “The Orgelbüchlein Pro-
ject” (TOP), um ambicioso 
projeto internacional de com-
posições, fundado e dirigido 
pelo organista William Whi-
tehead. Ele desafiava orga-
nistas a compor no estilo de 

Bach. Seria uma forma de os 
músicos do século 21 contri-
buírem para a obra de Bach.

Em 2017 foi lançado um 
volume, de no. 4, contendo 
antigas e novas composições 
para os BWV-87 e 113, no 
qual participaram três com-
positoras, pela famosa editora 
“Peters”, fundada em Leipzig, 
em 1800.

O TOP conta com 526 mem-
bros e o apoio do Royal Colle-
ge of Organists (RCO).

Ainda em 2017, o RCO e o 
TOP abriram um concurso de 
paráfrases; as inscrições acon-
teceram até até 1 de junho; a 
melodia do prelúdio deveria 
ser preservada; a escala deve-
ria ser a mesma do original ba-
chiano; a peça deveria ser para 
solo de órgão; o estilo estava 
liberado; a competição seria 
julgada em concerto público; 
um painel, presidido por Phi-
lip Moore (RCO), julgaria as 
composições; as peças vence-
doras poderiam ser incluídas 
na próxima edição do “New 
Orgelbüchlein” (NO).

A organista presbiteriana Mi-
riam Carpinetti (ver biografia 
em nosso “website” – http://
www.nassau.mus.br/) inscre-
veu-se com o coral “Es spricht 

der Unweisen Mund wohl”, 
que foi executado em 08 de 
agosto, pelo organista Nicho-
las Morris, na igreja anglicana 
de São Jorge (Hanover Square, 
Londres).

Para nossa grande alegria, 
sua composição organística foi 
selecionada para a fase final 
da competição; Miriam foi a 
única compositora finalista, 
mulher e latino-americana.

A composição, inspirada 
pelo Salmo 14 e dedicada ao 
organista Alexandre Rachid, 
também significou uma ho-
menagem aos compositores 
Hanns Jelinek (1901-1969) e 
Olivier Messiaen (1908-1992).

Outras composições de Mi-
riam: “O Herr Gott, dein göttli-
ch Wort”, “Erbarm’ dich mein, 
O Herre Gott”, e “Ein’ feste 
Burg ist unser Gott”, sugeridas 
pela música de Messiaen.

Em outubro de 2017, no 
Primeiro Seminário de Músi-
ca Brasileira, promovido pela 
UNESP, em São Paulo (SP), o 
organista Bruno Tadeu tocou 
prelúdios corais de Miriam.

Os organistas brasileiros 
foram muito honrados com 
a participação brilhante de 
Miriam Carpinetti no “Orgel-
büchlein Project”.

MÚSICA
ROLANDO DE NASSAU

Miriam Carpinetti no  
“Orgelbüchlein Project”
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
pastor, professor de Psicologia

Mas o Senhor 
me livra

“Muitas são as aflições do 
justo, mas o Senhor o livra de 
todas.” (Sl 34.19)

Existe, dentro da comu-
nidade dos discípulos 
de Cristo, uma crença 
tipo mágica em que 

membros de Igreja estão blin-
dados. Para esse grupo, a 
experiência de Jó não passa 
de uma história bonita, mas 
sem realidade. Davi não faz 
parte deste grupo da bolha. 
Basta ler seu Salmo 34: “O 
justo passa por muitas adver-
sidades: mas o Senhor o livra 
de todas” (Sl 34.19).

Nós, os cristãos, recebemos 
confirmação da experiência 

do rei poeta, quando Jesus 
nos ensinou: “No mundo, vo-
cês terão aflições. Contudo, 
tenham bom ânimo! Eu venci 
o mundo” (João 16.33). O 
Mestre confirma o binômio 
da revelação bíblica: aflição/
libertação.

Estes textos denunciam 
todo tipo de mágica, insen-
sibilidade e superioridade 
pessoal. Como discípulos de 
Jesus, somos alvos da crucifi-
cação. Como protegidos pelo 
Poder do Cristo, teremos res-
surreição. Somos chamados 
para os desafios das adver-
sidades. Somos bem-aventu-
rados por vivenciar o amor 
vencedor do Filho de Deus.

Edson Landi, pastor, 
colaborador de OJB

“De todos os lados somos 
pressionados, mas não de-
sanimados; ficamos perple-
xos, mas não desesperados; 
somos perseguidos, mas não 
abandonados; abatidos, mas 
não destruídos.”  ( II Co 4.8-9)

Há um falso evan-
gelho sendo pre-
gado por aí, que 
d iz :  “O c r i s tão 

não pode ficar enfermo. O 
cristão não pode padecer 
de necessidades materiais; 
todas as lutas serão vencidas. 
Os problemas irão evaporar, 
basta crer”.

Ao pensar nisso, o que po-
demos dizer a respeito da-
queles que amam a Deus e 
estão desempregados? O que 

diremos daqueles que amam 
a Deus e estão sofrendo por 
conta de alguma enfermida-
de? E o que diremos acerca 
daqueles que têm passado 
por todo o tipo de aflição? 
Nós bem sabemos que, por 
muitas vezes, passamos por 
situações que nos colocam 
no limite. 

O apóstolo Paulo descreve 
quatro dramas com quatro 
contrastes, ressaltando-os 
pela expressão “mas não”. 
A ideia de Paulo forma um 
paradoxo, pois ao mesmo 
tempo em que ele afirma que 
a luz divina iluminou o nosso 
coração, isto é, somos salvos 
(II Coríntios 4.6-7), somos 
também atribulados, ficamos 
perplexos, enfrentamos per-
seguições e ficamos abatidos 
(II Coríntios 4.8-9).

 Andar com Cristo não sig-

nifica não passar por tribula-
ções, e sim não viver angus-
tiado. Andar com Cristo não 
significa não ficar perplexo, 
mas significa não viver de-
sanimado. O seguidor de 
Jesus não está livre de perse-
guições, o que ele não pode 
jamais é sentir-se desampa-
rado. A nossa vida com Je-
sus não nos garante que não 
passaremos por abatimentos. 
O que a Palavra nos ensina 
é que isso não nos destruirá.

A minha oração é que as lu-
tas que você tem enfrentado 
não provoquem a diminuição 
da sua fé e esperança. Pelo 
contrário, que você com-
preenda e viva esta grande 
verdade da Palavra de Deus, 
crendo que mesmo em meio 
às adversidades continuare-
mos amando e servindo ao 
Senhor.

Celson Vargas, pastor, 
colaborador de OJB

“Orando noite e dia, com 
máximo empenho, para vos 
ver pessoalmente, e reparar 
as deficiências de vossa fé.” 
(I Ts 3.10)

No texto, o após-
tolo Paulo orou 
fe rvorosamente 
para estar com a 

Igreja de Tessalônica, para 
então, através da Palavra, 
reparar-lhes as deficiências 
de sua fé.

Somos, por natureza, seres 

crédulos, e, por isso, susce-
tíveis a desenvolver uma fé 
deficiente, equivocada, mal 
direcionada. Assim, veremos 
a seguir algumas das defici-
ências da nossa fé, e as de-
vidas reparações orientadas 
pela Palavra.

A mais comum está no fato 
de nos elegermos “deuses”; 
passarmos a confiar que tudo 
podemos por nós mesmos e 
dispensarmos Deus de nossas 
vidas e atividades, semelhan-
te ao que decidiram Adão e 
Eva, dispensando a orienta-
ção de Deus e agindo por si 
mesmos. Sobre isso, o Senhor 

assim diz: “Eu sou a videira, 
vós os ramos. Quem perma-
nece em mim, e Eu, nele, 
esse dá muito fruto; porque 
sem mim nada podeis fazer” 
(Jo 15.5). Você já observou 
como isso é praticado no 
mundo, e quantas vezes nós 
também tentamos resolver 
nossas coisas, sem Deus?

Outra grande deficiência 
da nossa fé é quanto ao di-
recionamento que damos à 
ela. Recebemos muitíssimas 
informações sobre fé, de lí-
deres religiosos e das tradi-
ções familiares, que, em sua 
maioria, não nos conduzem à 

verdadeira fé, que é um dom 
exclusivo de Deus, advindo 
de Sua Palavra, a Bíblia. “Por-
que pela graça sois salvos, 
mediante a fé; e isto não vem 
de vós, é dom de Deus; e, as-
sim, “A fé vem pela pregação 
e a pregação pela Palavra de 
Cristo” (Ef 2.8; Rm 10.17). 

A humanidade,  em sua 
maioria, é fervorosa prati-
cante dessa fé deficiente, 
que a direciona a crer em 
supostos  deuses por eles 
mesmos criados, como: as-
tros, rituais místicos, estátuas 
de seus líderes espirituais, 
estátuas de supostos santos e 

santas. Isso é espiritualmente 
gravíssimo, pois os afastam 
do único e verdadeiro objeto 
da fé, que nos leva a justifi-
cação dos nossos pecados e 
a salvação das nossas almas, 
que é Jesus. Assim diz o Se-
nhor: “Os ídolos são como 
um espantalho em pepinal, e 
não podem falar; necessitam 
de quem os leve, porquanto 
não podem andar. Não te-
nham receio deles, pois não 
podem fazer o mal, e não 
está neles fazer o bem” (Jr 
10.5). Permita que o Senhor 
repare as deficiências da 
tua fé.

“Mas não...”

Reparando as 
deficiências da 

nossa fé
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Marinaldo Lima, pastor, colaborador de OJB

Aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo, 
Para ficar firme na fé e nunca vacilar
Deve estar revestido da real armadura: 
Aquela que na Bíblia Sagrada vai encontrar. 

A Palavra de Deus nos ensina a tomar
A Sua armadura para sempre resistir. 
E mesmo quando os dias maus chegarem
Vamos ficar firmes e na fé persistir. 

Firmados e cingidos com a verdade da Bíblia
E com a couraça de Deus bem revestidos, 
Calçados na preparação do Evangelho da paz
Temos os pés e todo o corpo protegidos. 

E com o escudo da fé seguro em mãos
Apagamos os dardos que os demônios nos lançam. 
Por mais inflamados e perigosos que sejam, 
Não devemos temer; eles não nos alcançam.

Tomemos também o capacete que Deus
Outorgou-nos através do Seu Filho Jesus. 
Este foi o maior presente do Senhor: 
A salvação que Ele conquistou na cruz. 

Que a espada do Espírito, a Palavra de Deus, 
Com a mensagem aos que perdidos estão
Esteja sempre afiada em nossos lábios;
Proclamemos a todos a grande salvação!  

E em todo tempo estejamos orando, 
Suplicando no Espírito o cuidado de Deus.
Vigiando com toda a perseverança,
Crendo que Ele atende aos santos seus.   

Manoel de Jesus The, pastor, 
colaborador de OJB

Em João 14, Jesus acal-
ma os discípulos. A 
razão está no anúncio 
de que Ele está indo 

em direção à missão para a 
qual Ele veio. Ia em direção à 
cruz, e nenhum deles poderia 
acompanhá-lO. Em primei-
ro lugar, de nada adiantaria 
segui-lO e ser crucificado com 
Ele. Era necessário jamais ter 
pecado para que o sacrifício 
fosse válido em favor de ou-
tros.

No mesmo capítulo, Jesus 
une o Velho e o Novo Testa-
mento em um só. Ele afirma: 
“Creiam em Deus, creiam tam-
bém em mim. Depois chama 
Deus de Pai. É interessante 
que fala em uma casa do Pai, 
e depois fala em muitas mo-
radas. Dá-nos a ideia de uma 
casa com muitos aposentos. 

Uma distinção anterior foi 
feita por Jesus; os discípulos 
deveriam amar uns aos outros. 
A mensagem mais forte no 
cumprimento da missão, que 
Ele nos deixaria seria de amar-
mos uns aos outros. Quando 

uma pessoa visita uma Igreja 
e percebe que há uma brisa 
de amor nessa comunidade, 
ela não deseja mais afastar-
-se. No mundo não há amor. 
Há interesses passageiros, há 
ódio, pois, se Satanás deseja o 
controle para si como poderia 
incentivar o amor?

Outro ponto altíssimo dessa 
palavra de Cristo é que Ele 
veio para nos levar. Somos 
os perdidos que ele veio bus-
car e levar para junto do Pai. 
Ele nos exemplifica isso com 
a gloriosa promessa para o 
último arrependido, quando 
afirma; “Hoje estarás comigo 
no Paraíso”. 

Certo dia, em um dos meus 
pastorados, pediram-me para 
visitar um enfermo, cuja espo-
sa era crente, e, como depen-
dia do pequeno salário de um 
afastado, passavam dificulda-
des. Levei uma cesta básica, 
e, avistando a carteira de ci-
garros no bolso da camisa, 
pedi-lhe que, ao visitá-lo, se 
sentisse livre para fumar, pois 
devíamos respeitar somente 
a Deus, e não um simples 
humano como eu. Esse gesto 
levou-o a Cristo.  

As metodologias para ser-
mos ganhadores de almas 
passa primeiro pelo amor. 
Após a grande experiência 
com meu filho autista, visito 
famílias com filhos autistas, 
e as oriento. Conheço seis 
pastores Batistas com filhos 
autistas. A cada 68 crianças 
nascidas atualmente, uma 
é autista. Se a família for de 
alguma Igreja, ela também 
precisa ser orientada. Que 
campo para difundir amor! E 
se expandirmos para outros 
campos?  

No mundo de hoje, o turbi-
lhão é global. Cristo convida 
seus discípulos para olharem 
para o futuro. Já imaginaram 
morarmos em um ambiente 
onde reina um amor pleno? O 
mundo sempre foi o mesmo, 
turbilhão atrás de turbilhão. E 
por que dispensarmos a paz 
eterna que Cristo nos oferece? 
Escrevo exatamente em um 
dia que jamais poderia ser 
imaginado pelos brasileiros. 
Só Cristo conserta o mundo; 
direita e esquerda é escolha de 
quem quer o poder. Escolher 
Cristo é a escolha certa porque 
só Ele nos dá e traz a paz.

Paz no turbilhão

Armadura  
de Deus
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Gilson e Elizabete Bifano

refl exão

Deus é o nosso Cria-
dor e Pai. O tempo 
todo Ele nos ensina 
com amor, bonda-

de, instruções claras e justiça. 
Mesmo quando experimen-
tamos as consequências dos 
nossos erros, Ele nos dispensa 
Sua misericórdia e graça.

Aos Seus discípulos, Jesus 
ensinou dispensando grande 
parte do Seu tempo. Com pa-
ciência, Ele conversava, expli-
cava, exortava, usando sempre 
a Palavra de Deus e ilustrações 
que os ajudava a compreender 
aspectos relevantes acerca do 
Reino de Deus. A prioridade 
do Senhor é conduzir cada 
filho; a prioridade de Jesus é 
salvar cada pessoa.

Qual tem sido o propósito 
de vida dos pais hoje? Qual 
tem sido a sua prioridade? O 
propósito de vida, a prioridade 

de cada pai e cada mãe hoje 
deve ser cuidar e ensinar aos 
seus filhos a trilhar os caminhos 
do nosso Deus. Para alcançar 
esta meta, pais e mães preci-
sam fazer dos seus filhos seus 
discípulos, para que eles sejam 
discípulos de Jesus também.

O texto de Deuteronômio 
11.18-20 nos indica os passos 
a serem seguidos. A fim de 
alcançar este objetivo, pais e 
mães devem internalizar a Pa-
lavra de Deus: “ Gravem estas 
minhas palavras no coração e 
na mente” (Dt 11.18a). Para 
ensinar, os pais devem conhe-
cer, saber, recitar os ensinos 
de Deus.

Para ensinar, os pais devem 
ter a Palavra de Deus como 
regra de conduta para a vida: 
“Amarrem-nas como símbolos 
nas mãos e prendam-nas na tes-
ta” (Dt 11.18b). Tudo o que as 

mãos fizerem e por onde anda-
rem, a conduta será condizente 
de um discípulo de Cristo.

Um ensino, para ser efetivo, 
deve ser passado através do 
diálogo e não da imposição, 
de sermões, ordens e brigas: 
“Ensinem-nas a seus filhos, 
conversando a respeito delas” 
(Dt 11.19a). É preciso que pais 
e mães vivam constantemente 
em oração. O Espírito Santo é 
o Conselheiro perfeito.

É preciso que pais e mães 
estejam presentes na vida dos 
seus filhos para que dediquem 
tempo para ensinar: “Quando 
estiverem sentados em casa 
e quando estiverem andando 
pelo caminho, quando se dei-
tarem e quando se levantarem” 
(Dt 11.19b). Este ensino preci-
sa ser feito em todo o tempo, 
permanentemente, constante-
mente. É uma pena que tantos 

filhos estejam tanto tempo 
longe de seus pais nos dias 
atuais, aprendendo com outros 
valores, preceitos e condutas 
que não são os dos seus pais.
Para que haja um verdadeiro 
discipulado é preciso que a 
Palavra de Deus seja fixada 
na mente e coração dos nos-
sos filhos: “Escrevam-nas nos 
batentes das portas de suas 
casas, e nos seus portões” (Dt 
11.20). Sempre que possível, 
pais e mães devem ensinar 
seus filhos usando textos da 
Palavra de Deus. Hinos e Cân-
ticos devem ser ouvidos em 
casa, orações devem ser feitas 
diariamente no lar. Versículos 
podem ser escritos ou impres-
sos e fixados pela casa. Assim, 
os filhos estarão no dia a dia 
em contato com as verdades 
espirituais.

Desde cedo e por toda a 

vida, o cuidado e amor que 
pais e mães dedicam aos seus 
filhos precisa refletir o amor e 
o cuidado desse Deus, que é 
bondoso, justo e perdoador.

Manter a prática de orar com 
os filhos e por eles, fazer cul-
tos em casa, ser próximo de-
les, acompanhar e conversar 
sobre o que pensam e veem, 
estimular e incentivar a ler 
e refletir sobre a Palavra de 
Deus, levar à Igreja e ensinar 
usando a Bíblia são atitudes 
que, certamente, lhes ajudará 
a tornar seus filhos bons discí-
pulos. Que Deus abençoe sua 
casa e família!

Elizabete Bifano
Psicóloga, terapeuta 

de casal. Cofundadora 
do Ministério OIKOS. 

Escritora e palestrantes 
para casais e famílias.

Carlos Henrique Falcão, 
pastor, colaborador de OJB

“Vocês não podem adorar 
dois deuses ao mesmo tempo. 
Amando um deus, acabarão 
odiando o outro. A adoração a 
um deus alimenta o desprezo 
pelo outro. Vocês não podem 
adorar a Deus e às riquezas.” 
(Mt 6.24 - A Mensagem)

Jesus está dizendo que 
qualquer pessoa é livre 
para escolher quem será 
o seu senhor. Só não é 

possível ter dois senhores. A 
palavra servir indica uma pes-
soa que serve como escravo. 

A palavra mamon é uma trans-
literação do aramaico, que 
indica riqueza ou dinheiro. 
Jesus indica que a riqueza faz 
o papel de um deus a quem a 
pessoa presta culto, devoção e 
a quem dedica toda a sua vida. 
Se não é possível ser escravo 
de dois senhores, muito me-
nos será possível adorar a dois 
deuses tão distintos.

Aprendemos que somos res-
ponsáveis por escolher a quem 
entregaremos nossa vida para 
servir. Precisamos escolher 
apenas um senhor. Jesus disse 
que aquele que quiser ser o 
primeiro no Reino, também 
queira ser escravo de Deus 

(Mateus 20.27). Ao escolher 
servir às riquezas, escolho 
também suas consequências. 
Quando escolho servir a Cris-
to, vou colher os frutos desta 
escolha. Paulo afirma que 
“Agora que fomos libertos do 
pecado e nos tornamos escra-
vos de Deus, o fruto que co-
lhemos nos leva à santidade” 
(Rm 6.22).

A Bíblia apresenta o amor ao 
dinheiro como a raiz de todos 
os males (I Timóteo 6.10a). Fala 
que, por servir ao dinheiro, 
estes servos se desviaram da fé 
(I Timóteo 6.10b). São pessoas 
que colocaram o coração no 
que é material e não consegui-

ram amar a Deus, tornando-se 
idólatras por serem ganancio-
sos (Colossenes 3.5). O ruim é 
que o dinheiro não consegue 
dar paz, alegria, amor, porque 
não tem para dar. A pessoa que 
adora este deus pode ter muito 
dinheiro, mas tem um grande 
vazio no coração.

Por outro lado, Jesus liberta, 
porque pode nos dar tudo o 
que procuramos. Com o Espí-
rito que Ele enviou para morar 
em nós, promete preencher 
o coração com paz, amor, 
alegria, etc. Pedro afirma que 
“não foi por meio da riqueza, 
que é perecível, que fomos 
libertos da maneira vazia de 

viver, mas pelo precioso san-
gue de Jesus (I Pedro 1.18). 
Não precisamos ficar presos 
a ações, comportamentos e 
lugares para encontrar o que 
procuramos. Jesus nos dá, e 
de graça, porque tudo o que 
oferece é graça. 

Aprendemos que sempre 
seremos escravos de algum 
senhor. Escolha ser escravo 
de Jesus, que concederá gra-
ciosamente tudo o que você 
precisa para preencher o cora-
ção. Tudo o que há no mundo, 
inclusive a riqueza, passa. Mas 
aquele que obedece a Jesus 
permanece para sempre (I João 
2.17). 

“O preço da liberdade”

Meus filhos, 
meus discípulos
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Venezuelana recebe chance de se reerguer 
através da Missão Brasil Venezuela

Com a crise em seu 
país, a professora 
venezuelana Vanes-
sa, que sempre foi 

provedora de sua família, 
percorreu centenas de qui-
lômetros e seguiu para Boa 
Vista, em Roraima. Em busca 
de melhores condições de 
vida para sustentar suas duas 
filhas e sua mãe, que perma-
neceram na Venezuela, ela 
saiu de sua casa em seu país 
de origem pedindo carona 
pelas estradas.

Da mesma maneira que a 
jovem, milhares de outras 
pessoas têm atravessado a 
fronteira neste mesmo objeti-
vo. De acordo com relatório 
divulgado pelo Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para 
Refugiados (Acnur), no último 
ano o número de estrangei-
ros que procuram refúgio ou 
proteção no Brasil dobrou. E 
ciente desta realidade, Mis-
sões Nacionais, em parceria 
com a Junta de Missões Mun-
diais, a Convenção Batista 
de Roraima e a Convenção 
Batista Brasileira, tem levado 
ações de compaixão e graça a 
este povo, através da recém-
-inaugurada Missão Brasil 
Venezuela.

Foi neste projeto que Vanes-
sa foi recebida ao chegar no 
Brasil. Ela foi cadastrada por 

nossos missionários, assistida 
por atendimentos médicos e 
odontológicos, e encaminhada 
para tirar toda sua documenta-
ção, que foi roubada durante 
seu percurso. Durante o tempo 
em que esteve em Boa Vista, 
enquanto era discipulada, pas-
sou por uma triagem para ser 
acolhida. E no mês de junho, 
para a Glória de Deus, ela foi 
recebida pela família de José 
Luiz e Cláudia Regina Mesqui-
ta, do estado de Goiás.

Eles buscavam alguém para 
ser cuidadora da mãe de Cláu-
dia, Geralda Maria de Carva-
lho, e ao ficarem sabendo da 
necessidade de acolhimento 
para venezuelanos, viram uma 

oportunidade de também le-
var compaixão e graça para 
alguém que necessite e não se 
arrependeram. A partir desta 
ação, Vanessa agora tem um 
lar e um emprego com um 
salário digno, e assim poderá 
juntar recursos para construir 
sua casa e cuidar da sua família 
que precisa dela na Venezuela.

“Vanessa é uma benção! 
Uma joia preciosa! Parece 
que já a conhecíamos há mui-
tos anos; estamos sentindo 
como se fosse da família. É 
uma jovem que tem buscado 
a vontade de Deus em sua 
vida, se interessa pelo estudo 
da Palavra de Deus, lembra-
-se o tempo todo da família 

e ora por ela e por seu país. 
Vanessa sente a diferença do 
antes e depois da conversão, e 
está muito feliz por conhecer 
a Deus e poder andar com 
Ele”, contou Claudia, que dis-
se estar muito feliz por poder 
ajudar a jovem a se reerguer.

Para que mais venezuelanos 
consigam esta oportunidade, 
assim como Vanessa, vidas 
precisam se colocar à dispo-
sição. Faça parte disso! Se 
sua Igreja ou empresa puder 
receber uma família refugia-
da, previamente cadastrada 
pela nossa equipe, entre em 
contato conosco!

Sua colaboração é neces-
sária para a continuação do 

projeto! Seja parceiro da Mis-
são Batista Brasil Venezuela, 
através do link: https://www.
atos6.com/missoesnacionais/
projetos/casa-brasil-venezue-
la.

Teremos também mais uma 
Operação Jesus Transforma 
em julho. Inscreva-se: http://
jmn.com.br/ jmn/projeto.
aspx?url=jtbrasilvenezuela, 
ou envie sua contribuição 
direta para a conta: Banco 
Bradesco / Ag.: 0226 / Conta 
Corrente: 139500-9 / Junta de 
Missões Nacionais da CBB / 
CNPJ: 33.574.617/0001-70.

Contamos com você para le-
var esperança aos refugiados!

Através da Missão Brasil Venezuela, Vanessa foi acolhida e conseguiu 
emprego

Venezuelana foi recebida no aeroporto pela família e pela irmã Tiana 
(camisa amarela), da Convenção Batista Goiana
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Francy Abreu, departamento 
de Missões da ComnBrasil

Nos dias 25 a 27 de 
maio de 2018, na 
cidade de São João 
dos Patos - MA, foi 

realizado o V Congresso de 
Missões da Convenção Batista 
Meio Norte do Brasil (COMN-
BRASIL). Neste ano de 2018, 
o evento foi hospedado pela 
Primeira Igreja Batista do Cor-
deiro, que trouxe uma abertura 
dramatizada e reflexiva, em 
parceria com as Igrejas Batistas 
locais. 

Tivemos como orador do 
evento o pastor Fabrício Frei-
tas, gerente Executivo de Evan-
gelismo da Junta de Missões 
Nacionais (JMN) e um entusias-
ta ministrante de treinamentos 
da Igreja Multiplicadora, um 
programa de crescimento da 
CBB e da JMN. A cantora Re-
nata Henriques, compositora 
da música oficial “Cumprir a 
missão”, nos abençoou com 
uma letra que nos desafia a ir 

Sônia Mara Costa dos 
Santos, ministra de ensino 
da Primeira Igreja Batista em 
Cachoeiro de Itapemirim - ES

O Ministério de En-
sino da Primeira 
Igreja Batista de 
Cachoeiro de Ita-

pemirim - ES promoveu, no 
dia 26 de maio de 2018, uma 
roda de conversa com os pro-
fessores das celebrações Baby, 
Infantil, Célula Kids, Conexão 
Kids e professores das salas de 
crianças da EBD. A intenção 
do evento era a troca de expe-
riências entre os professores.

A ministra de Ensino Sônia 
Mara Costa iniciou contando 
suas experiências na Célula 
Kids, trabalho que é feito du-
rante as celebrações de quarta-
-feira, com meninos de 09 a 12 
anos. Ela falou da importância 
dos professores serem referên-
cia para os seus alunos.

Em seguida, a professora La-

avante, a pregar o Evangelho 
no Piauí e no Maranhão para 
servir, adorar, cuidar e abenço-
ar; e isso é possível por sermos 
os pés e as mãos de Deus aqui 
na terra. A coreografia da mú-
sica ficou por conta do grupo 
de Louvor e Arte da Igreja Ba-
tista da Tabuleta-PI. Além dos 
promotores e liderança, esse 
Congresso foi marcado pela 
presença da juventude. 

Tivemos uma participação 
massiva do povo Batista, com 
dezenas de representantes das 
seis Associações que formam a 
COMNBRASIL. Cada ano é um 

rissa Vargas falou da experiên-
cia que tem vivido ao trabalhar 
junto a sua mãe, Jeane, e a 
irmã Rosinha Leal. A irmã Je-
ane falou em especial de uma 
atividade que foi desenvolvida 
no ministério.

“Nós trabalhamos com eles 
mostrando a terra que Deus 
nos deu. Trouxemos terra com 

novo desafio e também uma 
nova oportunidade para servir, 
contribuir e se envolver. Deus 
está trabalhando no coração 
do nosso povo Batista do Meio 
Norte do Brasil.

O momento do Congresso 
anual é também a oportunida-
de de lançamento da Campa-
nha de Missões do ano e en-
trega do material de divulgação 
às Igrejas e Associações. Nosso 
tema “#Multiplicar Discípulos, 
Minha Missão!” é um convite 
e, ao mesmo tempo, um desa-
fio para a mobilização missio-
nária no Meio Norte do Brasil. 

minhoca, coisa que muitas 
crianças viram pela primeira 
vez. Plantamos cebolinha e 
cada um levou o seu vasinho 
para casa”, disse Jeane. 

O encontro mostrou que o 
planejamento da ministra de 
Ensino não deve ser usado de 
forma engessada, mas adap-
tado à realidade de cada tur-

Deus nos chama para fazer 
discípulos e fazer dessa tarefa 
uma sublime missão, porque 
é justamente na nossa ação 
de dar fruto que o Pai é glori-
ficado. Essa é a prova viva que 
estamos fazendo discípulos, e 
deve ser a marca do cristão. Foi 
o próprio Cristo que nos disse 
isso em João 15.8. 

O Piauí e o Maranhão preci-
sam urgentemente sentir a ação 
do Amor de Deus, impactando 
a vida daquelas pessoas que 
ainda não foram alcançadas 
pela Verdade do Evangelho. 
Você pode fazer parte desta 
missão!

Segundo dados do IBGE, o 
Piauí possui uma população 
de 3,195 milhões, correspon-
dendo a 1,64% da população 
brasileira. Mais de 2.6 milhões 
de piauienses declararam ser 
católicos. São números que 
colocam o Piauí com o maior 
percentual de católicos do país: 
90% da população. Mesmo 
que o número de evangélicos 
tenha aumentado 61,6% nos 

ma, tão bem demonstrado na 
fala das professoras. O casal 
Sônia e Cornélio falaram da 
sua experiência com a Célula 
Kids, onde os ensinamentos 
bíblicos são sempre passados 
de forma atraente e divertida, 
despertando assim a partici-
pação e o interesse de todos 
os juniores.

últimos dez anos no Piauí; 
em 2000, 6% dos piauienses 
declararam ser evangélicos. 
No Censo 2010, o percentual 
chegou a 9.7%, o que repre-
senta 302.982 piauienses. É 
um crescimento muito tímido.

Já no Maranhão, segundo da-
dos do IBGE (estimativa 2016), 
o estado já possui mais de 7 
milhões de habitantes. Desses 
83% se declaram católicos. No 
período de 10 anos, o número 
de evangélicos teve um aumen-
to de 73,9% na quantidade de 
seguidores; o catolicismo pou-
co mais de 5%, e o espiritismo, 
um aumento de 110,8%; já os 
umbandistas, um pouco mais 
de 29%, e os que se intitulam 
sem religião também cresce-
ram 52,5%. 

Como pode ser visto, o desa-
fio é grande, por isso convoca-
mos o povo Batista brasileiro 
para se unir a nós do Meio 
Norte do Brasil, para conquistar 
e resgatar de vidas para Jesus 
nos estados do Piauí e do Ma-
ranhão.

O encontro foi muito posi-
tivo porque todos tiveram a 
oportunidade de falar das suas 
experiências. Sendo assim, as 
trocas proporcionaram o cres-
cimento de cada participante, 
abençoando a vida dos nossos 
alunos, e buscando sempre 
fazer o melhor para honra e 
glória do Senhor Jesus.

V Congresso de Missões da COMNBRASIL 
reúne promotores, líderes e juventude local

Professores do Ministério Infantil da PIBCI 
- ES participam de Roda de Conversa  

Finalidade do evento era a troca de experiências e o crescimento de cada participante

Participantes também prestigiaram o lançamento da Campanha de 
Missões 2018
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Comunicação JUBAB

Jovens de 12 Igrejas Batis-
tas do município de Bel-
ford Roxo - RJ se reuniram 
na Igreja Batista Jardim da 

Prata, em Nova Iguaçu - RJ, 
para participar da Vigília da 
Juventude Batista Belforroxen-
se (JUBAB). A programação 
aconteceu no dia 08 de junho e 
marcou o recomeço do trabalho 
da Organização no município.

A vigília, que aconteceu en-
tre 22h do dia 08/06 e 06h do 
dia 09/06, intercalou momen-
tos de louvor, oração, Palavra, 
participações musicais, dança e 
teatro. Os preletores do evento 
foram o pastor Gessy Tibiry, 
líder de jovens da Igreja Batis-
ta Boas Novas - RJ, e Aryane 
Castro, seminarista e membro 
da Assembleia de Deus Vitória 
em Cristo, na Posse, em Nova 
Iguaçu - RJ.

A ideia de reorganizar as 
atividades partiu dos jovens 
Renan Santos, membro da 
Igreja Batista Boas Novas, e 
Mateus Oliveira, membro da 
Igreja Batista Jardim da Pra-
ta. Eles contaram um pouco 

de como tudo começou.
“A ideia surgiu quando fo-

mos na Assembleia da Asso-
ciação Batista Belforroxense, 
onde seria a eleição para uma 
nova diretoria, mas não tinha 
ninguém com interesse de as-
sumir a juventude. Olhamos 
um para o outro e decidimos 
tentar e ver o que poderíamos 
fazer. Conversamos bastante 
sobre o que fazer e marcamos 
a reunião. Foi lá que surgiu 
a ideia da vigília”, destaca 
Mateus. Na reunião, jovens e 
líderes de sete Igrejas da cida-
de participaram da programa-
ção realizada na Igreja Batista 

Central em Belford Roxo - RJ.
Eles contam que tiveram 

medo da ideia não ser abraçada. 
“Nós tivemos um certo receio, 
pois seria o nosso primeiro pas-
so, mas, graças a Deus, todas 
as nossas expectativas foram 
superadas, com o número de 
pessoas que se dispuseram a es-
tar presente e ajudar nessa nova 
caminhada”, comenta Renan.

A volta das atividades na JU-
BAB era muito esperada. É o 
que conta Beatriz Rios, de 22 
anos, membro da Igreja Batista 
Monte Horebe. “O “Renasci-
mento” da JUBAB era esperado 
demais. E o anúncio da Vigília 

causou surpresa, euforia, an-
siedade e muita, muita expec-
tativa. Fui com o coração pre-
parado, sabendo que um novo 
tempo da JUBAB significa um 
novo tempo de Deus pra Juven-
tude. E foi exatamente isso que 
Ele mostrou na vigília. O sono 
passou longe, as horas voaram. 
Foi benção pura. Os louvores, 
as palavras, até os momentos 
de descontração. Tudo deixou 
um gostinho de quero mais. 
Estou ansiosa, pelo que está por 
vir. Não podemos mais parar.”, 
ressalta a jovem.

Para Guilherme Marques, que 
tem 18 anos, e participa da Pri-

meira Igreja Batista em Nova 
Aurora, “O renascimento da 
JUBAB veio em um ótimo mo-
mento, em que precisamos de 
coisas novas e que precisamos 
buscar a Deus de uma forma 
diferente”, declara o jovem. Ele 
finalizou dizendo que “A vigília 
em si fez renascer o momento da 
adoração e mostrar que estar na 
presença do Senhor é a melhor 
escolha que podemos fazer.”

Agradecemos a Deus em pri-
meiro lugar, aos pastores que 
ajudaram, aos líderes de cada 
Igreja e aos jovens que abra-
çaram e estão abraçando esta 
iniciativa.

Ainda para o ano de 2018, a 
Juventude Batista Belforroxense 
tem alguns projetos: o Torneio 
de Futsal, no dia 30 de junho; o 
Festival de Música e Dança, no 
dia 01 de setembro; o Interjubas 
Baixada, no dia 28 de julho, e 
a Festa da Primavera da JUBERJ, 
no dia 29 de setembro, em Ca-
simiro de Abreu - RJ. 

Siga a JUBAB nas redes so-
ciais: Facebook: facebook.com/
jubaboficial / Instagram: @so-
mosjubab

Juventude Batista Belforroxense - RJ reinicia 
atividades e primeiro evento reúne mais de 100 jovens

Ministério de Comunicação 
e Multimídia da PIB em 
Tocantins

Sombra e água fresca foi 
o que a Primeira Igre-
ja Batista do Tocantins 
(PIBTO) experimentou 

no domingo, dia 27 de maio, 
no primeiro Encontro de Lazer, 
Estudo e Gratidão, marcan-
do, assim, a inauguração da 
sede campestre, localizada no 
povoado Transaraguaia, no 
município de Araguatins - TO. 
A finalidade é promover a co-
munhão, através de reuniões, 
celebrações, do lazer, grupos 
de estudos, confraternização, 
etc. 

Trata-se de mais uma etapa 
dentro do projeto de Igreja 
Multiplicadora; neste ano, 
a PIBTO tem desenvolvido 
ações voltadas ao tema re-
lacionamento. Conforme o 

Portal Multiplique, a Visão de 
Igreja Multiplicadora implica: 
“Em um movimento de retor-
no aos princípios do Novo 
Testamento, com a visão de 
desenvolver a multiplicação 
intencional de discípulos ba-
seada em 5 princípios bíbli-
cos para crescimento: oração, 
evangelização discipuladora, 
plantação de Igrejas, formação 

de líderes e compaixão e gra-
ça. Esses princípios, desenvol-
vidos com base nos Relacio-
namentos Discipuladores - RD 
(vida na vida) e impulsionados 
pelos Pequenos Grupos Multi-
plicadores (PGM’s), resgatam 
o foco principal da Igreja de 
Cristo, que é investir em vi-
das, obedecendo a Grande 
Comissão de Cristo em nossa 

‘Jerusalém’ e até aos confins 
da Terra!”. 

Foi dentro dessa visão que o 
pastor Marcos Levi, presiden-
te da Igreja, ministrou para 
os participantes do evento. 
Portanto, foi mais um aconte-
cimento em que a Igreja esteve 
reunida, celebrando a Deus, 
estudando a Palavra, relacio-
nando-se em comunhão, no 

partir do pão, tudo com muita 
diversão e participação dos 
membros. Foi um evento aco-
lhedor, em meio as maravilhas 
oferecidas pela natureza. Que 
Deus continue abençoando 
cada irmão, membro, discípu-
lo, para que, dentro da Visão 
de Igreja Multiplicadora, este-
jam cada vez mais envolvidos 
para o  resgate de muitas vidas. 

Primeira Igreja Batista do Tocantins 
inaugura sede campestre

Espaço servirá para reuniões, lazer, estudos, confraternizações, etc.

Programação marcou reinício do trabalho da 
juventude Batista em Belford Roxo - RJ

Primeira reunião aconteceu na Igreja Batista 
Central em Belford Roxo - RJ
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Márcia Ferreira, 
coordenadora da Área 
de Educação Cristã da 
Convenção Batista de 
Rondônia

A Juventude Batista de 
Rondônia (JUBARO) 
se reuniu em dois 
grandes congressos 

Edna Paz, missionária da 
JMN, coordenadora de 
Mobilização da Região 
Nordeste de São Paulo

No dia 17 de junho, 
a Primeira Igreja 
Batista de Nova 
Odessa, conheci-

da como Fazenda Velha, 
celebrou o aniversário de 05 
anos do Lucas, filho do pas-
tor Verner Gilberto Musenek 
e Mariza Peterlevitz. A festa 

nos dias 15 a 17 de junho: O 
CONJUBANORTE, em Porto 
Velho, com o tema “Quem 
Sou?”, baseado em Romanos 
8.16, com o pastor Rodrigo 
Novacov, da Central de Ari-
quemes - RO, como palestran-
te oficial, e a participação de 
mais 200 inscritos. E o CON-
JUBASUDESTE, em Rolim de 

foi um almoço missionário, 
com o objetivo de promover 
missões entre os convidados. 

“O aniversário de cinco 
anos do nosso Luquinhas seria 
na semana seguinte, no dia 
24/06, mas no dia 17/06 co-
memoramos com uma Feijo-
ada Missionária”, disse o pai.

O pastor Enoque Alexan-
drino Paz, missionário de 
Alianças Estratégicas da Junta 
de Missões Nacionais (JMN) 
havia apresentado o Projeto 

Moura, com o tema: “A Santi-
dade que Deus sempre quis”, 
com a participação de vários 
palestrantes, e um público de 
mais de 300 inscritos.

Durante os dias dos Encon-
tros, os congressistas foram 
impactados com a Palavra do 
Senhor em diferentes momen-
tos, onde nossa juventude 

Trans Sertão - Paraú - RN para 
a PIB de Nova Odessa através 
do seu pastor. Essa viagem 
acontecerá nos dias 19 a 29 
de julho em uma caravana 
organizada pelo pastor Eno-
que e a missionária Edna Paz.

“Movidos pela Graça, que-
remos cumprir a nossa mis-
são de multiplicar discípulos 
através do discipulado de 
casa em casa, além de levar 
compaixão e graça”, decla-
ram os missionários.

mostrou que estamos viven-
ciando I Pedro 2.9: “São ge-
ração eleita, sacerdócio real, 
nação santa”. 

A Convenção Batista do es-
tado de Rondônia louva a 

Muitos irmãos da Igreja e 
outros convidados estiveram 
presentes. Os participantes 
foram incentivados a pre-
sentear, em vez de algo fí-
sico, com uma oferta para a 
viagem missionária. Todo o 
valor arrecadado foi doado 
para a Trans Sertão, o que 
corresponde a 37 cestas bá-
sicas.

“Como pais, ficamos mui-
to felizes,porque o nosso 
pequeno entendeu como a 

Deus pela vida dos líderes da 
JUBARO, pelo empenho de 
levar esses jovens a uma vida 
consagrada ao Senhor Jesus, 
assim sendo “Um povo, uma 
história e uma missão”. 

festinha dele pôde ser útil 
nessa causa. Agradecemos 
a todos que se envolveram 
nesse projeto”, testemunham 
os pais.

Fazer missões faz parte da 
essência da Igreja de Jesus, 
pois servimos ao Deus mis-
sionário. Eu e você podemos 
fazer mais! Comemorar o 
aniversário fazendo missões 
é só mesmo para alguém que 
aprendeu com exemplo amar 
a obra missionária.

Juventude Batista de Rondônia realiza 
Congressos nas regiões Norte e Sudeste do estado

Feijoada missionária marca festa de 05 anos 
de Lucas, membro da PIB em Nova Odessa -SP

Pastor Verner entrega oferta ao pastor Enoque, 
missionário da JMN

Convidados no salão de festas aguardando a deliciosa 
feijoada

Lucas, o aniversariante, completa cinco anos e escolheu 
um jeito diferente de comemorar o aniversário

CONJUBANORTE aconteceu em Porto Velho - RO e reuniu mais de 200 participantes

CONJUBASUDESTE teve público de mais de 300 inscritos 
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Marcia Pinheiro - Redação de 
Missões Mundiais

No dia 20 de junho 
de 1988, Missões 
Mundiais enviava 
ao Uruguai uma 

jovem vocacionada ao minis-
tério com crianças. Seu nome: 
Terezinha Candieiro. Hoje, 
ela tem a missão de coorde-
nar uma de nossas principais 
ações: o PEPE (programa so-
cioeducativo) presente em 29 
países e com números expres-
sivos. São mais de 560 uni-
dades que atendem cerca de 
16 mil crianças, alcançando 
também suas famílias com a 
mensagem do Evangelho.

Terezinha fez questão de 
iniciar esta entrevista com um 
agradecimento: “Agradeço a 
oportunidade de compartilhar 
o que Deus tem feito na minha 
vida e por meio deste lindo 
ministério do PEPE no mun-
do”, disse.

JMM: Fazer parte de Mis-
sões Mundiais tem um signifi-
cado especial para você?

Terezinha Candieiro: Mis-
sões Mundiais entrou na mi-
nha vida de maneira provi-
dencial, como meio que Deus 
usou e usa para mobilizar 
Igrejas para a obra missio-
nária. Apesar das minhas li-
mitações, a JMM me deu a 
oportunidade de entender 
melhor minha vocação, de ser 
capacitada e preparada para a 
obra missionária no mundo e 
de conhecer servos de Deus 
que foram e são referências 
para mim. Além disso, me dá 
o privilégio de servir a Deus 
no ministério para o qual Ele 
me chamou. Sou muito grata 
e louvo a Deus por esses 30 
anos de ministério nos campos 
de Missões Mundiais.

JMM: Como entendeu o seu 
chamado?

Terezinha Candieiro: Meu 
chamado aconteceu quando 
eu era muito jovem, tinha 
apenas 17 anos. Desde que 
aceitei a Jesus senti um enor-
me desejo de conhecê-lO cada 
vez mais. Naquela ocasião, 
um versículo do livro de Pro-
vérbios falou muito ao meu 
coração: “Sê sábio, filho meu, 
e alegra o meu coração para 

que tenha o que responder 
àquele que me desprezar” (Pv 
27.11). 

JMM: A preparação ao cum-
primento do chamado apre-
sentou dificuldades?

Terezinha Candieiro: Na-
quela época eu estava termi-
nando o segundo ano do Co-
legial. Lendo O Jornal Batista, 
vi uma reportagem sobre a 
Faculdade Teológica Batista 
de São Paulo e senti que era 
aquilo que o Senhor queria. 
Compartilhei com o pastor 
David Klawa e com a Igreja 
a qual eu pertencia, a Igreja 
Batista da Lapa - RJ. Deus con-
firmou a Sua vontade através 
do apoio dos irmãos. Cursei, 
então, o terceiro ano do Co-
legial e, em 1978, comecei a 
estudar Teologia com especia-
lização em Educação Religiosa 
na Faculdade Teológica Batista 
de São Paulo, terminando no 
ano de 1981. Eu sabia que o 
Senhor tinha um plano para 
a minha vida, mas ainda não 
entendia muito bem o que era.

Entender o chamado é com-
plicado para muitas pessoas. E 
desenvolvê-lo?

Terezinha Candieiro: Orei 
muito e surgiu a oportunidade 
de fazer o curso de Pedagogia. 
Depois de formada, comecei 
a lecionar. Procurava fazer 
do meu trabalho um ministé-
rio que Deus tinha colocado 
nas minhas mãos. Na sala de 
aula, e mais especificamente 
com as crianças, as portas se 
“escancaravam” literalmente 
para a pregação do Evangelho. 
Todos os meus alunos tiveram 
a oportunidade de ouvir de 
Jesus. Porém, no meu íntimo, 
sentia o Espírito Santo do Se-
nhor dizendo que tinha algo 
mais para a minha vida.

E quando descobriu o que 
era este “algo mais”?

Terezinha Candieiro: No 
ano de 1987, a convite de 
dois amigos e irmãos queridos, 
Roberto e Suzi, visitei a Igreja 
Presbiteriana de Vila Palmei-
ras. Era um culto de missões 
e a missionária convidada iria 
pregar e testemunhar sobre 
como Deus a usava entre os 
jovens no Sul do Brasil. No 
fim do culto, o pastor reve-

rendo Nasser fez um apelo 
aos vocacionados, para que 
se dispusessem a ir aonde 
o Senhor os enviasse. Aten-
di ao apelo e entreguei-me 
completamente ao Senhor. 
Naquele mesmo ano participei 
de um congresso missionário 
Latino-Americano, durante o 
qual tomei conhecimento das 
necessidades de Moçambique 
e ouvi o chamado: “Passa a 
Moçambique e ajudá-nos...”. 
Compartilhei com a minha 
atual Igreja, IB de Água Branca 
- SP, que me apoiou e iniciou 
o processo para o meu envio 
ao campo missionário. Sentia 
o chamado para a África.

Foi neste ano que sua his-
tória começou em Missões 
Mundiais?

Terezinha Candieiro: Sim. 
Apresentei-me à Junta de Mis-
sões Mundiais da Convenção 
Batista Brasileira em 1987. 
E, segundo os requisitos da 
época, antes de ir a outros 
continentes, eu deveria pri-
meiro ser enviada a um país 
da América do Sul. Fui en-
viada ao Uruguai em junho 
de 1988 como missionária 
temporária por dois anos. Jun-
to a missionária Rosangela 
Ferro Dias trabalhamos na 
evangelização e fortalecimen-
to de uma Congregação. Ao 
terminar o período, senti firme 
que meu chamado continua-
va sendo para Moçambique. 
Os procedimentos entre a 
JMM e a Igreja Batista de Água 
Branca continuaram e, em 
julho de 1991, fui enviada 
para Moçambique, onde o 

Senhor teve muitos propósitos 
para minha vida e para aquele 
povo. Lá servi por 15 anos. 

Como o PEPE entrou na sua 
vida?

Terezinha Candieiro: O 
PEPE entrou na minha vida 
em um momento de muito 
sofrimento e dor que Deus 
transformou em consola-
ção e tem me dado a ale-
gria de ver frutos e bênçãos. 
Enquanto servi em Moçambi-
que, conheci o pastor Daipa 
Candieiro. Nos casamos e 
Deus nos deu a alegria de ter 
o nosso filho, Davi Candiei-
ro. Pastoreávamos a Igreja 
Batista Ebenézer, na cidade 
de Nampula, no nordeste de 
Moçambique. A Igreja crescia 
com muito ardor evangelís-
tico, empreendendo várias 
viagens missionárias. Em uma 
das viagens ao Distrito de 
Moma, no interior da provín-
cia de Nampula, Deus operou 
e muitos se converteram. No 
retorno, o carro onde meu 
esposo estava bateu contra 
uma ponte e ele teve morte 
imediata, no dia 27 de feve-
reiro de 2000. Foi um grande 
choque para mim e para o 
meu filho, que na época tinha 
apenas quatro anos de idade. 
Após o sepultamento do meu 
esposo, Davi e eu retornamos 
ao Brasil, onde fomos tratados, 
cuidados e amados por nos-
sos familiares, Igreja, JMM e 
irmãos. Ficamos por nove me-
ses, porém, no meu coração o 
chamado não havia morrido, 
ainda sentia que deveria vol-
tar, e Deus preparou o nosso 

retorno. Seis meses depois 
de estar no Brasil, encontrei 
com o pastor Stuart Christine, 
então secretário regional da 
BMS (Sociedade Missionária 
Britânica), que me falou sobre 
o PEPE, um programa missio-
nário de educação pré-escolar 
que visa alcançar crianças, 
famílias e comunidades de ma-
neira integral, levando-as ao 
conhecimento de Jesus Cristo.

O que aconteceu após este 
encontro?

Terezinha Candieiro: Pastor 
Stuart estava orando para que 
o programa se expandisse para 
países da África de língua por-
tuguesa e, quando nos encon-
tramos, tudo foi providencial. 
Dei-lhe os contatos da lideran-
ça em Moçambique, a qual ele 
visitou em companhia de sua 
esposa, Georgine Christine. 
Na ocasião, apresentaram o 
programa à Convenção Ba-
tista de Moçambique, que 
decidiu adotar o programa e 
convidar-me para retornar e 
ser a coordenadora para im-
plantação deste ministério no 
país. Retornei com meu filho 
a Moçambique em novembro 
de 2000.

De Moçambique para o 
mundo. Como tem sido o 
crescimento do PEPE?

Terezinha Candieiro: Devi-
do ao crescimento e expan-
são do PEPE em outros países 
também, viu-se a necessidade 
de criar o PEPE NETWORK, a 
“Rede do PEPE”, para facilitar 
a expansão, fortalecimento e 
desenvolvimento do progra-
ma no mundo. Por isso fui 
convidada pela nossa JMM, 
em parceria com a BMS e 
a ABIAH (Associação Brasi-
leira de Incentivo e Apoio 
ao Homem) para retornar ao 
Brasil e daqui continuar a de-
senvolver meu ministério na 
coordenação geral e direção 
internacional do programa. 
Frequentemente, viajo a vários 
países por conta do trabalho 
de coordenação. Deus nos têm 
alargado as fronteiras, pois o 
campo é o mundo. Desejamos 
continuar a servi-lO debaixo 
da Sua bênção e orientação 
sendo esperança para as Na-
ções. Ebenézer! Até aqui nos 
ajudou o Senhor!

Terezinha Candieiro fala dos seus 30 anos 
como missionária da JMM
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Liane Terine, secretária do 
Lar da Criança Henrique 
Liebich

O Núcleo Social de 
Ijuí, programa so-
cioeducativo man-
tido pelo Lar da 

Criança Henrique Liebich, 
promoveu no dia 11 de junho, 
através da Oficina de Ética e 
Cidadania, palestra ministrada 
pelos soldados Leonardo e 
Tiago, do Corpo de Bombei-
ros, com o tema “Primeiros 
Socorros”. O encontro bus-
cou capacitar os adolescentes 
quanto aos cuidados básicos 
em caso de enfrentamento 
de determinadas situações 
de perigo eminente, sabendo 
então como proceder adequa-
damente.

A oficina de Ética e Cida-
dania, coordenada pela psi-
cóloga Sônia Beatriz Arriens 
Cassel e a assistente social 
Natália Sebastiany Brendler, 
tem como objetivo promover a 
inclusão social através de ativi-
dades destinadas ao empode-
ramento e desenvolvimento, 
que construa o protagonismo 
individual e coletivo, bem 
como a compreensão e exer-
cício pleno da cidadania. As 
ações trabalham instrumentos 
para gerar boas relações so-
ciais; fomentar a autonomia; 
fortalecer os vínculos sociais e 
familiares; promover ações de 
lazer, cultura e aprendizado; 
estimular a autorreflexão, bem 

como fortalecer o respeito e a 
compreensão na convivência 
em diferentes contextos e enfa-
tizar a importância do estudo.

Neste ano já aconteceram 
palestras abordando os temas: 
“Direitos e Deveres dos Ado-
lescentes”; “Mercado de Tra-
balho”; “Violência e drogas” 
e “Carreira Militar”. Os próxi-
mos temas abordarão bullying, 
culinária, depressão, inserção 
no mercado de trabalho, crises 
na adolescência, entre outros.

O Núcleo Social de Ijuí é 
um serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos, 
atendendo crianças e adoles-
centes em situação de risco e 
vulnerabilidade social, na fai-
xa etária de 06 a 16 anos, no 
contra turno escolar, através 
de oficinas educativas, cultu-
rais e recreativas, oferecendo 
cinco refeições diárias. Em 
agosto, completará 10 anos 
de atividades, configurando-
-se, em sua trajetória, em uma 

ferramenta especial e eficaz 
no que se propõe e na área 
em que atua, contribuindo 
para a redução da diminuição 
no enfrentamento de riscos 
sociais, melhoria no rendi-
mento escolar e diminuição 
da evasão, melhoria nutricio-
nal, resgate e fortalecimento 
de vínculos, participação co-
munitária, desenvolvimento 
de competências instrumen-
tais e sociais, agregação de 
conhecimentos diversos e 

promoção da inclusão social.
O coordenador do Núcleo, 

Diego Rodrigo da Silva, des-
taca que “o trabalho desen-
volvido pelo núcleo tem forte 
impacto social na comunidade 
local, cujos resultados decor-
rem também da intercomple-
mentaridade de objetivos e 
ações entre a família, a escola 
e a comunidade, revertendo a 
exclusão por meio da promo-
ção humana e desenvolvimen-
to social”.

Núcleo Social de Ijuí - RS promove palestra 
sobre Primeiros Socorros

Próximos temas abordarão bullying, culinária, depressão, inserção no mercado de trabalho, crises na adolescência, entre outros

Projeto atende crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 16 anos Objetivo do encontro foi a capacitação dos adolescentes quanto aos 
cuidados básicos em casos de perigo eminente
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Ilimani Rodrigues, jornalista 
da Convenção Batista 
Mineira

No dia 16 de junho, a 
Convenção Batista 
Mineira (CBM) pro-
moveu, no Colégio 

Batista Mineiro em Belo Ho-
rizonte, mais uma edição do 
Coaching Ministerial, evento 
que busca capacitar a lideran-
ça da Igreja para que possa 
cuidar e ajudar o pastor em 
seu desafiador chamado mi-
nisterial. Este ano, os prele-
tores foram o pastor Sócrates 
Oliveira, diretor executivo da 
Convenção Batista Brasileira 
(CBB) e o pastor Roberto Silva-
do, presidente da CBB. 

Em sua terceira edição, o Co-
aching Ministe rial já ganhou a 
confiança da liderança Batista 
em todo estado de Minas Ge-
rais. “Lembro que na primeira 
edição um pastor entrou em 
contato com o escritório da 
CBM para perguntar: ‘Por que 
eu não posso participar do 
coaching?’. Semanas depois, 
ele nos ligou agradecendo”, 
comenta, Ilimani, coordena-
dor de comunicação da CBM. 
Como o coaching é uma pro-
posta de capacitação para a li-
derança, existe uma recomen-
dação para que os pastores 
não participem, pois “Durante 
o evento são tratadas questões 
que dizem respeito justamen-
te ao ministério pastoral, e a 
presença de um pastor po-
deria deixar os participantes 
inibidos em suas perguntas e 
dúvidas”, explica.

Este ano, os dois preletores 
usaram toda sua bagagem e 
conhecimento para conscien-
tizar os presentes da impor-
tância que eles têm dentro da 
Igreja, principalmente no cui-
dado com seu pastor. “Muitas 
vezes, a relação pastor e lide-
rança se torna uma relação uti-
litária, em que o pastor cum-
pre um papel, ele tem tarefas. 
O coaching permite que os 
participantes enxerguem esta 
dimensão mais humana do 
pastor, trazendo à consciência 
de que ele é uma pessoa que 
também precisa de cuidados. É 
obvio que os membros amam 
o pastor, se importam com 
ele, mas este tipo de curso 

110ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Eu, Pastor Vanderlei Batista Marins, no desempenho das atribuições en-
quanto presidente da Convenção Batista Fluminense, nos termos dos Artigos 
12, I, a; 17 §§ 2º e 4º; do Estatuto, e, Artigos 5º, I, a; 18, do Regimento In-
terno, dessa instituição CONVOCO os membros das Igrejas Batistas filiadas, 
credenciados como mensageiros pelas suas respectivas igrejas, a participar 
de Assembleia Geral Ordinária nas dependências da Primeira Igreja Batista 
em Teresópolis, situado na R. Nova Friburgo, 280, Agriões - Teresópolis, Rio 
de Janeiro, RJ, sendo da vontade de Deus, será realizada nos dias 18 a 21 de 
Julho de 2018.

Niterói, 14 de Junho de 2018

Fraternalmente,

Vanderlei Batista Marins
 Presidente

desperta neles a consciência 
de que, como estratégicos da 
Igreja, eles precisam ter na 
agenda o cuidado com o pas-
tor, sua esposa e sua família”, 
pondera o pastor Silvado. Para 
o executivo Batista brasileiro, 
pastor Sócrates, “A CBM está 
fazendo um excelente trabalho 
ao promover este tipo de ativi-
dade, ao reunir esta liderança 
para envolver na capacitação. 
Isto é muito importante, é sig-
nificativo. Minha oração é que 
Deus continue abençoando 
a Convenção e que a gente 
consiga ter iniciativas como 
esta por todo Brasil”, pondera.

Nesta edição, quase 150 
líderes estiveram presentes. 
No início, o grupo se divide 
em dois, de maneira que parte 
fica em um auditório e parte 
em outro. Esta divisão permite 
que os preletores trabalhem 
com um grupo menor, mais 
intimista, de forma bem inten-
sa. A palestra que acontece 
na parte da manhã se repete 
na parte da tarde, de forma 
que os dois grupos recebem 
o mesmo conteúdo. “O que 
buscamos aqui é justamente 
capacitar os líderes das Igrejas. 
Fornecer ferramentas para que 
possam trabalhar melhor, atuar 
melhor, trazendo crescimento 
ao reino”, comenta a irmã 
Tânia Araújo, coordenadora 
do Comitê de Crescimento 
Cristão da CBM. Para o pastor 
Marcio Santos, diretor execu-
tivo da CBM, ao realizar um 
evento como este, a CBM está 
investindo no Reino de Deus, 
pois “A capacitação de líderes 
é o melhor investimento que 
podemos fazer. Quando in-
vestimos nos líderes, estamos 
investindo no sucesso da Igre-
ja, no crescimento dela, um 
crescimento saudável”.

“Superou minhas expectati-

vas. Achei que seria uma ca-
pacitação que serviria apenas 
para o meu trabalho dentro da 

Igreja, mas ela vai além, vai 
me ajudar em minha vida”, co-
menta o participante Robson 

Rodrigues, da Igreja Batista do 
Bairro Caravelas, na cidade de 
Ipatinga - MG.

Convenção Batista Mineira promove 
terceira edição do Coaching Ministerial

Evento reuniu quase 150 participantes de todo o estado de Minas Gerais

Luiz Roberto Silvado e Sócrates Oliveira, líderes da CBB, foram os preletores da programação
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Juvenal Netto, colaborador 
de OJB

Se esta pergunta tivesse 
partido de um ateu ou 
de uma pessoa que não 
soubesse nada sobre 

Deus, seria naturalmente com-
preensível, mas vindo de um 
povo que acabara de ver coisas 
extraordinárias acontecerem, é, 
no mínimo, incongruente.

O salmista faz uma síntese 
do período compreendido 
entre a saída dos israelitas do 
Egito; sua peregrinação pelo 
deserto durante quarenta anos; 
a chegada à terra prometida e 
a divisão dela pelas doze tri-
bos (Salmos 78). O que chama 
a atenção neste texto é o com-

Vivemos uma crise 
moral sem preceden-
tes. Passamos por um 
nível de desemprego 

altíssimo na história do Bra-
sil. A violência, em todas as 
suas formas, tem ampliado 
os seus tentáculos. O crime 
organizado galopante, uma 
corrupção endêmica, políticos 
e empresários presos, saúde 
precaríssima, educação sofrí-
vel, insegurança aumentan-
do exponencialmente. Estas 
realidades demandam vidas 
santificadas e uma dependên-
cia profunda de Deus. Somos 
chamados a viver uma vida 
que honre o nosso Senhor. 
Somos convocados a repen-
sar nossas estratégias, seja 
como Igreja local, seja como 
denominação Batista, para 
enfrentarmos esse tempo em 
que o amor de muitos está 
esfriando e a falta de compro-
misso com o Reino de Deus 
tem aumentado muitíssimo. 
O Senhor ordena que santifi-

portamento de uma população 
ingrata, rebelde e incrédula 
que teima em arguir a Deus 
em tudo. Eles cometem pelo 
menos três grandes erros que 
servem de lição para nós hoje.

O primeiro erro foi não re-
conhecerem o que Deus vinha 
fazendo no meio deles. A par-
tir do versículo 11, o salmista 
relata como Deus operou gran-
des milagres ainda no Egito, 
para libertá-los da escravidão 
que já perdurava quatrocen-
tos e trinta anos; narra como 
Deus abrira o Mar Vermelho 
para que pudessem escapar do 
exército de Faraó, e como Ele 
os guiava no deserto através de 
uma coluna de nuvem durante 
o dia, a fim de protegê-los do 

quemos nossas vidas (Levítico 
11.44; 19.2; Hebreus 12.14). 
Como líderes, devemos ser o 
exemplo dos fiéis na palavra, 
no comportamento, no amor, 
na fé e na pureza (I Timóteo 
4.12). Que a nossa maior as-
piração seja a semelhança 
com Cristo, vivendo uma vida 
crucificada, morta e ressurreta 
com Ele (Gálatas 2.20).

Como Igrejas e denomina-
ção, precisamos repensar nos-
sas prioridades, rever o nosso 
conceito de dependência de 
Deus e buscarmos intensa-
mente o zelo de Jesus pela 
obra do Pai (Salmos 69.9 e 
João 2.17). Olharmos para o 
Mestre e imitar Sua simplici-
dade, Sua paixão pelas almas, 
Seu compromisso com o dis-
cipulado de pessoas e, acima 
de tudo, Seu desejo intenso de 
fazer a vontade do Pai (Mateus 
26.39). Não devemos viver 
uma vida sofisticada e aco-
modada, não podemos gastar 
o nosso dinheiro com super-

sol escaldante do deserto e 
das altíssimas temperaturas, e 
durante a noite com uma co-
luna de fogo para aquecê-los 
do frio intenso. Fez fluir água 
da rocha e pão caía do céu 
diariamente para alimentá-los 
(maná). Mas tudo isto, por 
incrível que pareça, ainda não 
era o suficiente para aqueles 
descrentes.

 O segundo erro foi querer 
que tudo acontecesse do seu 
jeito e no seu tempo. O versí-
culo 18 afirma que eles tenta-
ram contra Deus exigindo um 
cardápio “ao seu gosto”. 

O terceiro erro (vs.19) foi 
limitar o poder de Deus ao 
fazerem a petulante pergunta 
se Ele seria capaz de lhes pre-

fluidades. Não podemos viver 
uma vida sem planejamento. 
O que realmente necessita-
mos é orarmos intensamente e 
pedirmos misericórdia a Deus 
para vivermos a vida cristã 
autêntica (Efésios 3.14-21). 
É claro que este ato deve ser 
acompanhado de muito traba-
lho, economia e criatividade 
na gestão, seja pessoal, seja 
coletiva. Não nos esqueça-
mos: Quem falha em planejar, 
planeja falhar. 

É urgente que mobilizemos 
os irmãos de todo o Brasil 
para orarmos, jejuarmos e tra-
balharmos fortemente pela 
evangelização do país, pela 
nação, pelo fortalecimento das 
instituições democráticas, pela 
aplicação da justiça do Reino 
de Deus, pela diminuição forte 
da violência e de todas as suas 
vertentes. Renovemos o nosso 
compromisso com a ética de 
Jesus de Nazaré, na contramão 
daqueles que estão dentro das 
Igrejas e das denominações 

parar uma mesa, um banquete, 
em pleno deserto, ou seja, 
colocaram em cheque um dos 
atributos incomunicáveis do 
Senhor, a sua onipotência.

Quantas vezes repetimos os 
mesmos erros ao ignorarmos 
as grandes coisas que Deus 
faz por nós constantemente. 
Talvez você, neste exato mo-
mento, não esteja conseguin-
do se lembrar de nenhuma 
delas também. Que tal então 
começar perguntando para 
o carteiro quando chegará a 
sua fatura com a quantidade 
de oxigênio que utilizou este 
mês? Quantas vezes quere-
mos que Deus faça as coisas 
da nossa maneira e no nosso 
tempo, como Marta e Maria, 

agindo com desonestidade e 
que são acusados e presos por 
causa de corrupção, produzin-
do um péssimo testemunho. 
O Pai nos chama a vivermos a 
coerência de Cristo, Seu ama-
do Filho. Como Ele, não nos 
cansemos de fazer o bem (Atos 
10.38).  Que aprendamos e 
cresçamos com as lições da 
História. Que a nossa resposta, 
diante dos fatos vergonhosos 
do Brasil, seja um compro-
misso inadiável e inalienável 
com as verdades das Escrituras, 
aplicando-as em nosso coração 
e em nosso dia a dia, nas rela-
ções e nos negócios. Quere-
mos dizer não a toda a forma 
de erro, de jeitinho, de mais ou 
menos e de “meia boca”. De-
sejamos, intensamente, viver 
a dignidade do Evangelho de 
Cristo (Filipenses 1.27). Aspi-
ramos uma vida de excelência 
em tudo o que realizamos. 

Sabemos que o nosso Deus 
suprirá todas as nossas necessi-
dades em Cristo Jesus (Filipen-

que disseram para Jesus que 
ele havia chegado atrasado. 
Ele jamais se atrasa, pois sabe 
como e quando fazer as coi-
sas. Quantas vezes nos porta-
mos com terrível incredulida-
de e duvidamos do poder do 
Eterno. 

Finalizando, o que nos deixa 
perplexos é saber que Deus é 
pura misericórdia. O escritor 
diz que, apesar de tudo isto, 
quando eles se arrependiam, 
Deus perdoava as suas iniqui-
dades e não os destruía, antes 
desviava a sua fúria (vs. 38). 
Que Deus é esse?! É por isso 
que nos prostramos e lhe ren-
demos glórias e aleluias, pois 
assim Ele também age conosco 
diante de nossos murmúrios.

ses 4.19,20). O nosso grande 
desafio é buscarmos o Reino de 
Deus em primeiro lugar (Ma-
teus 6.33). Que o Senhor nos 
livre da ansiedade de um mun-
do incrédulo e nos ministre o 
descanso em Sua fidelidade, 
tão característico na fé cristã. 
Ainda que sejamos infiéis, Ele 
permanece fiel, pois não pode 
negar-se a Si mesmo (II Timó-
teo 2.13). É impressionante a 
provisão de Deus para os Seus 
filhos! O nosso Deus é o nosso 
provedor e igualmente prote-
tor. Ele quer que vivamos pela 
fé e não por vista (Habacuque 
2.4; Romanos 1.17; Hebreus 
11.6). Ele quer ser sempre a 
nossa prioridade. Que o nosso 
Senhor seja engrandecido, 
louvado e dignificado em nos-
so modo coerente de viver e 
assim veremos o Seu poder se 
manifestar em nossas Igrejas, 
em nossa denominação e em 
nosso amado Brasil. Nesta di-
reção, poderemos ter um Brasil 
muito melhor.

Dependência de Deus em 
um Brasil em crise profunda

Deus pode preparar uma 
mesa no deserto?
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Jeferson Cristianini, pastor, 
colaborador de OJB

A Bíblia reserva espa-
ço no livro de Salmos 
para a súplica de um 
ancião, ou seja, um 

salmo todo escrito por um an-
cião. Uma joia escondida e 
pouco usada. É uma constru-
ção poética de rara beleza. Ele 
inicia o salmo dizendo: “Em ti, 
Senhor, me refugio; não seja eu 
jamais envergonhado” (Sl 71.1). 
Ele revela Sua plena confiança 

Cleverson Pereira do Valle, 
pastor, colaborador de OJB

Em Efésios 1.15-23, o 
apóstolo Paulo fala de 
visão espiritual e da ilu-
minação. Muitos não 

têm enxergado pelos olhos da 

no Senhor. Ele cita que o Se-
nhor “És a minha esperança”, e 
que a Sua “Confiança desde a 
minha mocidade” (Sl 71.5). 

Esse homem, que agora é 
um ancião, nos ensina que 
desde a sua mocidade, ou 
seja, sua juventude, ele confia 
em Deus. É um exemplo de 
perseverança aos jovens. É 
alguém que passou pelas fases 
e estações da vida e, agora, na 
velhice, tem algo a ensinar. E 
as lições que passa aos jovens 
são lições reservadas em seu 

fé; infelizmente, são míopes 
espirituais. Tem a Bíblia em 
casa, frequentam a Igreja e não 
enxergam, não conseguem ver 
o que Deus está fazendo.

Paulo fala de três verdades 
espirituais que os crentes de 
Éfeso precisavam saber.

íntimo, como a confiança. 
Que bênção olhar para um 
idoso e ver nele confiança 
plena, que extravasa em suas 
falas, que estimula as novas 
gerações a confiarem também 
no Senhor, que confiança no 
Poder de Deus. É um ancião 
que inspira. 

Esse ancião fala a Deus: “Em 
ti me tenho apoiado desde o 
meu nascimento; do ventre 
materno tu me tiraste, tu és o 
motivo para os meus louvores” 
(Sl 71.6). Sua espiritualidade 

A primeira verdade é: a es-
perança do chamado de Deus. 
Deus nos chamou para sermos 
de Cristo, para sermos santos, 
para a comunhão em Cristo e 
para o sofrimento, se necessário.

A segunda verdade é en-
tender que somos herança do 

é vivida. Ele mostra que o 
cuidado de Deus perpassa o 
tempo, e que o Senhor conti-
nua cuidando e sendo fiel aos 
Seus filhos e filhas. Desde o 
ventre materno, o nascimento, 
até a velhice, Deus é fiel. Ele 
ainda nos ajuda a entender 
que o Senhor é o nosso apoio 
em todos os momentos e em 
todas as fases da vida.

Se Deus não demonstrasse 
o Seu cuidado, cairíamos. Se 
Deus não nos fortalecesse 
desistiríamos no meio da cami-

Senhor, pertencemos a Deus. 
Como é bom estar seguro da 
nossa salvação, sabendo que 
não foi por nossos méritos, mas 
através do sacrifício de Cristo 
Jesus.

A terceira verdade diz res-
peito da grandeza do Poder de 

nhada, mas, graças ao Senhor 
por ser o nosso apoio. Deus 
nos fortalece nas fraquezas, di-
ria o ancião sábio, e nos ajuda 
nos momentos de glória. Esse 
ancião diz que o cuidado do 
Senhor sobre sua vida o leva 
a cantar louvores.

Que lindo ver um senhor, 
que fora criança e jovem, mas 
que mantém sua espirituali-
dade intacta, não permitindo 
que a vida lhe sufoque a fé. 
Ele chega à velhice com vigor 
de menino. Um belo exemplo.

Deus. O nosso Deus é podero-
so, Ele é grande. Ele tem todo 
o poder nos céus e na terra. A 
nossa oração precisa seguir o 
modelo de oração de Paulo, 
abra os nossos olhos Senhor, 
nos dê visão espiritual para 
compreender às suas verdades.

Um belo exemplo

Visão espiritual




