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E

ntre os dias 14 de junho e 15 de julho,
jogadores de 32 seleções estiveram reunidos para participar da Copa
do Mundo de 2018, que,
neste ano, teve a Rússia como
sede. Participar de um evento
deste porte é o sonho de qualquer jogador, representa o
auge. No entanto, nem todos
chegam lá. A FIFA, entidade
máxima do futebol, permite
que os técnicos selecionem
apenas 23 jogadores para representar o país no Mundial.
E o processo não é simples;
a vida de um jogador de futebol é repleta de dificuldades
e abdicações. A alimentação e
os horários são diferenciados,
o corpo deve sempre estar

no padrão; a área emocional
também tem grande relevância no rendimento do atleta.
E ele deve ter regularidade no
time pelo qual atua durante a
temporada.
Assim é a vida do cristão
que quer alcançar a vida eterna; nem tudo são flores. É
claro que vemos por aí teologias que pregam que a vida
do crente é só de bênçãos,
mas sabemos que não é bem
assim, como o próprio Jesus
nos alerta: “No mundo tereis aflições, mas tende bom
ânimo, Eu venci o mundo”
(Jo 16.33a). A paz do cristão
não advém das circunstâncias
favoráveis, mas na fé de que
o Senhor já venceu o mundo
e está conduzindo tudo da

melhor forma possível, pois
a Sua vontade é sempre a
melhor.
O processo não é fácil, ninguém adquire fé de um dia
para o outro, mas através das
dificuldades diárias. Se não
existissem os obstáculos, o
cristão jamais sairia de sua
zona de conforto e, talvez,
não se achegaria a Deus de
forma intensa, na busca pela
santificação. É no período
difícil que o caráter é forjado.
Assim como nos jogos, uns
perdem mais vezes, outros
ganham e conquistam mais
pontos, e por aí vai. A vida é
um processo feito de várias
etapas, em que dias alegres e
tristes estão interligados; tudo
tem um propósito.

Se hoje você está vivendo a
fase da derrota, não se preocupe, maior é o Deus que te
dá o escape. “Levantarei os
meus olhos para os montes,
de onde vem o meu socorro”
(Sl 121.1). Essa estratégia é
infalível! E se neste momento as coisas estão fluindo
bem em todas as áreas da
sua vida, não esqueça Deus;
continue buscando-O, com
o coração grato, a fim de
que você experimente ainda
mais da graça e misericórdia
de Cristo. A vida em abundância é para aqueles que
persistem, que não desistem
no meio da caminhada, que
perseveram rumo a vitória
garantida, apesar de tudo o
que vai contra.
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bilhete de sorocaba
JULIO OLIVEIRA SANCHES

Dúvida

A

dúvida é tão antiga
como Eva. Insinuada
por Satanás, duvidou da Palavra de
Deus. Todos nós conhecemos
o resultado. Uma sociedade enganada que continua
duvidando de Deus, da Sua
Palavra, das Suas verdades,
completamente desorientada
a pagar um preço altíssimo,
ansiando por encontrar razão
e certeza das coisas. Desta
premissa, alguém cunhou a
frase: “O homem é um ser
que duvida”.
A dúvida pode conduzir o
duvidoso a uma reflexão mais
profunda ao buscar a certeza
das coisas. Ao juiz é oferecido
o privilégio para resolver a
dúvida sobre o réu em julga-

mento, se culpado ou não “in
dubio pro reo”. Isto é, se há
dúvida sobre a culpabilidade
do réu, deve ser absolvido.
Como a dúvida é humana
e o juiz só tem os dados do
processo para decidir e nem
sempre as testemunhas são
fiéis, é possível cometer injustiça, tanto ao absolver como
ao condenar.
Paulo, no seu tempo, enfrentou dificuldades com a participação dos salvos em festas pagãs. Comidas eram oferecidas
aos ídolos e depois de servidas
eram oferecidas nos açougues
e festas da cidade. O apóstolo
tenta instruir aos salvos a não
se contaminarem com tais
oferendas aos deuses. Ao escrever com carinho à Igreja em

Corinto foi mais contundente
ao afirmar que atrás de cada
ídolo havia um demônio enganador subtraindo a verdadeira
adoração que se deve a Deus.
Chega ao ponto de afirmar:
“Mas não quero que sejais participantes com os demônios” (I
Co 10.19).
O apóstolo usa como referência a comunhão existente
na participação da Ceia do
Senhor (I Coríntios 10.16-17).
Não sabemos dos resultados
positivos em Corinto. Eram
salvos teimosos, cheios de si,
que não levavam em conta as
exortações pastorais de Paulo. Hoje ainda é assim; nada
mudou.
Ao escrever aos romanos,
Paulo foi mais brando. Ain-

da assim deixou mensagem
contundente para resolver o
problema da dúvida. Inicia
trabalhando com os fracos na
fé (Romanos 14). Recomenda
que se comer alguma coisa
que escandalize ao irmão,
deve evitá-lo. Só deve decidir
se estiver inteiramente seguro
dos seus atos (Rm 14.5). Duvido que salvos e Igrejas que
promovem e participam das
festas juninas e julinas estão
seguros dos seus atos. Claro
que Paulo diz: “Cada um de
nós dará contas de si mesmo a
Deus pela decisão que tomar
(Rm 14.12).
Paulo conclui o capítulo 14
com pérola rara: “Mas aquele
que tem dúvida, se come
está condenado, por que não

come por fé; tudo que não é
da fé é pecado” (Rm 14.15).
O salvo não deve tomar nenhuma decisão tendo dúvida em seu coração. Há que
seguir a recomendação de
Jesus: “Sim; sim. Não; não,
porque o que passa disso
é de procedência maligna”
(Mateus 5.37). Nota-se que
em todos os versos citados
aparece a ação do maligno, o
pai da dúvida e responsável
por inocular dúvida no coração do salvo.
Quando tiver dúvida sobre
algo importante, ore, ore e
ore para que Deus coloque
paz em seu coração. Com o
coração em paz, decida. Caso
a dúvida permaneça, não participe.

Provações
Cleverson Pereira do Valle,
pastor, colaborador de OJB

T

odos nós já passamos
por provações na vida;
ser provado não significa que estamos pagando por um erro cometido.
A prova é necessária de vez
em quando.

Gosto do que leio em Tiago
1.2-4, que diz: “Meus amados
irmãos, considerai motivo de
júbilo o fato de passardes por
diversas provações. Porquanto
sabeis que a prova da vossa fé
produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve
ter plena ação, a fim de que
sejais aperfeiçoados e comple-

tos, sem que vos falte virtude
alguma”.
“Passar por provação deve
levar-nos a alegria” não é contradição. Motivo de júbilo,
alegria por passarmos por diversas provações.
Tiago explica que a prova
da nossa fé produz mais perseverança. Descansamos em

Deus que está no controle
de tudo. A provação leva-nos ao aperfeiçoamento, à
maturidade. Então, quando
estiver passando por provas,
não reclame, não murmure,
agradeça.
Não estou dizendo que é
fácil, mas afirmo que é um
momento de aperfeiçoamen-

to. Nas lutas nós crescemos,
ficamos mais dependentes de
Deus. Sem lutas não há vitória, não acreditamos em nós
mesmos, achamos que somos
autossuficientes. É necessário
aprendermos com as provas
da vida para entender o que
significa uma fé viva e perseverante.
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Amigo papagaio
ou amigo
cachorro?

GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ
pastor, professor de Psicologia

O Senhor ouve
e socorre
“Porque não desprezou
nem abominou a aflição do
aflito, nem escondeu dele o
seu rosto; antes, quando ele
clamou, o ouviu” (Sl 22.24).

Rogerio Araujo (Rofa),
jornalista, escritor,
colaborador de OJB

N

inguém vive sem
amigos. Muitos
que são mais egoístas até podem
tentar esconder a importância das pessoas em sua vida,
mas logo perceberão que é
impossível viver sem uma boa
amizade.
O que não falta neste mundo
é diferentes tipos de amigos;
podemos destacar dois que
fazem a diferença para bem e
para o mal:

- Amigo papagaio - é aquele
que fala pelos cotovelos; não
para um segundo com a língua, mas, no fundo no fundo,
não ajuda muito não, porque
fala demais, mas ajuda de
menos. Parece que o cérebro
não acompanha as ações além
da fala.
- Amigo cachorro - é aquele
não no sentido pejorativo da
palavra, mas no melhor dos
sentidos, da amizade entre
o homem e o cachorro, por
exemplo. É o amigo que está
pronto para fazer a festa e
também te apoiar quando está
triste. Pode te impulsionar e

proteger quando alguém quer
te fazer mal.
O famoso escritor e psicólogo Augusto Cury disse que “As
crises não afastam os amigos,
apenas os selecionam”. Não é
quando estamos “na melhor”
que percebemos os verdadeiros amigos, mas quando
estamos “na pior”.
Deus, em Sua infinita bondade, nos deu esses “anjos
na terra” chamados amigos. E
você, tem amigos em quantidade e qualidade? Percebeu
a importância e diferença do
amigo papagaio e do amigo
cachorro?

N

o início do seu
canto, o salmista
descreve o sofrimento intenso daqueles que não conseguem
perceber nem a ajuda divina
no meio de sua intensa tribulação: “Deus meu, Deus
meu: por que me desamparaste?” (Sl 24.1).
A Bíblia não condena nossas expressões de desespero
no meio da intensidade com
que vivemos o ódio do mundo contra nós. O objetivo do
ensino bíblico é nos dizer
que, para os que aceitam o

Senhor, constatar as tribulações do mundo não nos
conta a realidade total do
sofrimento. Daí a revelação
do próprio Jesus: “No mundo, tereis tribulações. Mas
não fiquem desanimados: Eu
venci o mundo” (João 16.33).
É nos permitido, biblicamente, levar ao Senhor nossas mágoas. O que não tem
base bíblica é concluir que o
Senhor nos tenha abandonado e que Ele não use conosco
Seus recursos de socorro
e de solução. Deus “Não
desprezou, nem abominou
a aflição do aflito, nem dele
escondeu o Seu rosto: antes,
quando ele clamou, o ouviu”
(Salmo 22.24). Não vivemos
abandonados - o Senhor nos
ouve e nos socorre.

Laços consistentes
Manoel de Jesus The, pastor,
colaborador de OJB

O

mundo em que
vivemos jamais
chegou a dias tão
inconsistentes em
termos de relacionamentos.
Nossos dias são chamados
pelos intelectuais de pós-modernidade. Estamos desunidos
em termos de família, casais
(há jovens casais separando-se
em menos de um mês de casamento), política, religião; tudo
serve apenas para nos dividir.
Jesus disse que nós somos o
sal da terra. Ele afirma que o
mundo só melhora se a Igreja
for um exemplo contrário ao
que o mundo é. Se o mundo
está desunido, a Igreja deve

mostrar-lhe o que é união, e
quão abençoado seria o mundo se vivesse em união.
Onde encontramos na Bíblia
um exemplo de união? Vamos
começar pelo exemplo de uma
família. O casal era israelita,
tinha dois filhos e foi morar
em terra estrangeira. Os filhos
casaram-se com moças em
que as famílias tinham altares
para adoração aos deuses.
Vindo morar com a família
dos jovens, elas viram que não
havia altares para adoração
aos ídolos. Aí começa a grande lição a todas as gerações
posteriores. O sofrimento veio
com a morte do pai dos dois
jovens. Depois, a morte dos
dois jovens maridos, e agora?
Restam três viúvas. A israelita

não conseguiria viver em uma
casa que prestava culto a deuses (naquele tempo o chefe da
casa era sacerdote do deus que
escolhera como deus, e erguia
um altar em sua casa), então,
que fazer? Voltar sozinha para
a sua cidade. Talvez, em Israel
encontrasse quem lhe desse
amparo, por ser viúva, já que
em Israel havia leis em favor
das viúvas. Mas uma das noras
trocou o conforto do lar dos
seus pais idólatras, e, como
viúva, decidiu cuidar da sogra,
também viúva. E como cuidou
de sua sogra! As amigas vizinhas a classificaram de nora
amorosa e melhor do que sete
filhos.
Agora perguntamos: vemos
em nossas Igrejas laços fami-

liares tão consistentes? Vemos
relacionamentos tão fortes?
Vemos crentes e líderes preocupados com as necessidades dos que passam dias tão
difíceis?
Vamos ao segredo: Rute deu
a razão porque não voltaria
aos seus deuses, proposta feita
pela sua própria sogra e que
ela rejeitou. O preço que sua
sogra não pagaria para continuar em sua companhia, ela
pagaria para cuidar da sogra.
Que segredo maravilhoso e
que devemos redescobrir. O
segredo ainda é valido para
hoje. “O teu Deus é o meu
Deus”. Será que há algum
deus nos dividindo? Se há divisão é porque o Deus do meu
irmão não é o meu Deus tam-

bém. Aí jaz a grande dificuldade. Quando estou insensível
às necessidades do meu irmão,
não estou adorando e servindo
ao mesmo Deus. A divisão é,
em primeiro lugar, entre eu e
Deus. Bem disse Jesus que, ao
trazer minha oferta, já devo ter
perdoado meu irmão. Foi por
isso que a adoração de Jesus,
feita no Calvário, foi válida
para a nossa salvação.
Se essa é a condição para a
adoração ao nosso Deus, será
que está havendo adoração
quando adoramos? Dizer ao
meu irmão: “O teu Deus é o
meu Deus”, traz um grande
preço a pagar. Lá no céu quero
abraçar a irmã Rute, a moabita, por ter me ensinado tão
grande verdade.
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Você está preparado?

O encontro de
Jesus com Jairo
Marinaldo Lima, pastor, colaborador de OJB
Jairo era um homem muito temente a Deus;
Era príncipe da sinagoga, mas vivia em humildade.
Quando a sua filha adoeceu gravemente,
Ele procurou Jesus e implorou piedade.
Aos Seus pés, suplicou: “Vai em minha casa;
A minha única filha está à beira da morte.
Tem quase doze anos e só Tu podes salvá-la;
Reconheço que és o Cristo, Maravilhoso, Deus Forte”.

Edson Landi, pastor,
colaborador de OJB
“Louvem o Senhor Deus, a
minha rocha; Ele me prepara
para a batalha e me ensina a
combater” (Sl 144.1 - NTLH).

N

ão nos é desconhecido o fato de
que o nosso Deus
permite com que
passemos por batalhas (João
16.33), no entanto, não podemos nos esquecer que
não estamos sozinhos ou
abandonados quando enfrentamos os desafios que a
vida nos traz. Ao passarmos
por situações que fogem do
nosso controle, Deus pode
intervir de modo poderoso,
agir em nosso favor e resolver o quadro.
Deus sempre age em favor
dos seus filhos. No entanto,

em alguns casos, Ele pode agir
de outra forma: preparando-nos para a batalha e nos ensinando a combater. Deus nos
capacita por meio do Espírito
Santo, que nos concede dons
e o Seu fruto. Portanto, você é
capaz de enfrentar muitas das
suas lutas.
Outro tipo de preparo que
Deus nos concede é através
das Escrituras. As páginas da
Bíblia estão repletas de ensinamentos que são de suma
importância e que nos orientam durante as batalhas. Ler
a Bíblia é preparar-se para a
vida e os desafios que ela nos
traz. É ser ensinado por Deus
a combater. Pouca leitura,
pouco preparo. Muita leitura,
muito preparo.
Vence a batalha contra o
pecado aquele que leu nas
Escrituras acerca da santidade
de Deus e a necessidade de

sermos santos. Os desafios
enfrentados no lar podem ser
vencidos mediante ao nosso
conhecimento da Palavra de
Deus. Tanto o homem quanto
a mulher vivem um matrimônio saudável quando ambos
entendem e obedecem as recomendações bíblicas acerca
do casamento. Em todas as
áreas da vida, independente
da idade ou qualquer outro
fator, há, na Bíblia, instruções
que nos preparam para o combate.
Não fique a vida toda esperando por milagres sendo você
morada do Espírito Santo. Não
fuja dos desafios; leia a Bíblia,
aprenda mais dela, pratique
o que ela diz. Seja um crente
capacitado pelo Espírito e pela
Palavra diante das lutas que
você tem pela frente. Elas podem ser vencidas, pois Deus
nos capacita.

No meio do caminho, Jairo teve que esperar,
Pois um milagre aconteceu na vida de uma mulher.
Ao ver Jesus curá-la de um fluxo de sangue,
Mais confiante ficou, aumentou a sua fé.
Quando a mulher, curada, seguiu em paz,
Chegou um empregado de Jairo e lhe falou:
“Tua filha morreu, não incomodes o Mestre.
Não há mais esperança; a sua vida findou”.
Jesus escutou e respondeu, animando-o:
“Ela será salva, não temas, crê somente.
Irei à tua casa e a tua fé será honrada;
Vejo que és um homem muito temente”.
Jesus entrou na casa de Jairo acompanhado
Pelos apóstolos Pedro, Tiago e João.
Vendo todos chorando e pranteando a menina,
Disse: “Ela dorme, não está morta, não.”
Riram de Jesus, aqueles homens incrédulos.
Colocou-os para fora com autoridade divina.
Pegou a mão da criança e disse: “Talita cumi”,
Que traduzido é: “Levanta-te, menina”.
O espírito voltou e ela levantou-se.
Jesus aconselhou que lhe dessem a comida.
Os pais ficaram gratos, muito maravilhados,
Diante da querida filha, novamente com vida.

missões nacionais
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Missões Nacionais realiza a 10a edição da
Formação de Líderes para Ministério com Surdos

Os alunos se aperfeiçoaram para aplicarem o aprendizado em suas comunidades

D

urante o mês de
julho, entre os dias
08 e 22 de julho,
pessoas de diversos
lugares do Brasil participaram
do Curso de Formação de
Líderes para o Ministério com
Surdos, no Centro Batista,
localizado no Rio de Janeiro.
Atenta a realidade de que
os surdos estão entre os oito
grupos menos evangelizados
do país, Missões Nacionais
realizou pela décima vez este
evento que visa capacitar pessoas para o desenvolvimento

de estratégias de evangelização em Libras.
Segundo a missionária Marília Moraes Manhães, que coordena o Ministério com Surdos
da JMN, este período de dez
anos de curso é um marco
para o trabalho na evangelização deste grupo. “Através dos
líderes formados temos multiplicado discípulos nas comunidades de todo o país. E, por
meio deles, outras pessoas de
sua comunidade também se
interessam na formação ano
após ano”, explica ela.

Décima turma de líderes para o Ministério com Surdos

Desta vez, são oito estados
representados pelos 20 alunos.
Dentre este número, há surdos
e ouvintes, leigos, vocacionados e até futuros missionários.
Como é o caso dos quatro
integrantes da primeira turma
de Radical Surdo, que, agora, após o curso, estarão em
treinamento até outubro, para
então seguir para Afuá - PA
e atuar junto da missionária
Denise Atanázio.
Nestes dias eles tiveram aulas sobre Evangelização Discipuladora de Surdos: Organiza-

ção e Estratégias, Comunicação com base em homilética,
Noções Bíblicas e Teológicas
da Fé Cristã, Liderança e Coaching, Exposição Bíblica das
Cartas de Timóteo, Estrutura
Gramatical da Libras, Cosmovisão Bíblica, além de Elaboração de Projeto Ministerial.
E a partir de agora aplicarão
o aprendizado em sua região.
“Acredito que a cada ano
este trabalho cresce em relevância para o Reino de Deus.
São milhões de surdos brasileiros que não têm oportunidade

de ouvir a mensagem da salvação. Eles não podem compreender esta mensagem se não
for pregada em sua língua e
é esta realizada que tentamos
mudar com a formação de
líderes”, conclui Marília.
Conheça mais sobre o trabalho do Ministério de Surdos
de Missões Nacionais: https://
www.missoesnacionais.org.
br/surdos. E seja parceiro na
evangelização de surdos no
Brasil: https://www.atos6.com/
missoesnacionais/projetos/
alcance-surdos.
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Primeira Igreja Batista de Bauru - SP
promove Seminário sobre Dons Espirituais
Jeferson Rodolfo Cristianini,
pastor da Primeira Igreja
Batista de Bauru - SP

A

Primeira Igreja Batista de Bauru - SP promoveu o Seminário
“Seus Maravilhosos
Dons”, do dia 06 a 08 de julho de 2018, para estimular a
membresia e Igrejas irmãs a se
envolverem no avanço do Reino de Deus e na edificação da
Igreja local. O Seminário foi
ministrado pelo pastor Odilon
Pereira, que coordena o ministério Vida Total, da Igreja.
O evento começou na sexta
à noite e terminou na manhã
no domingo, com a Igreja
saindo às ruas para a evangelização. Na sexta e no sábado,
o pastor Odilon mostrou, à luz
da Palavra, a importância do
uso dos dons pelos cristãos
para a edificação da Igreja, a
fim de que a mesma cumpra a
sua missão de levar o Evangelho a todos.
O pastor Odilon explicou as

Participantes também realizaram um teste de dons

listas dos dons que Paulo nos
apresenta em Romanos 12 e
em I Coríntios 12, e as ocasiões em que a expressão “dom”
aparece no Novo Testamento.
Com zelo, os participantes
puderam ver explicações da
finalidade dos dons no aperfeiçoamento dos santos. Conforme o estudo se estendeu, foi

perceptível o desejo de vários
irmãos a se engajarem mais na
Igreja e “descobrirem” os seus
dons. Pastor Odilon aplicou
um teste de dons par dar uma
orientação aos irmãos e foi
lindo ver a surpresa de alguns
ao perceberem que podem ser
úteis no Reino de Deus.
No domingo pela manhã,

Pastor Odilon, coordenador do ministério Vida Total, foi o orador do
Encontro

após mensagem inspirativa e
desafiadora, a Igreja foi direcionada para a evangelização
pessoal de casa em casa. As
ruas do Centro de Bauru foram
invadidas pelos participantes
do Seminário e várias famílias foram alcançadas com a
mensagem do Evangelho. No
domingo à noite, o pastor Odi-

lon ministrou uma mensagem
evangelística e a Igreja pode
ver alguns visitantes, resultado
do processo de evangelização.
A Igreja foi impactada com o
Seminário e cada participante
desafiado a usar os dons espirituais para a edificação do
corpo e o avanço do Reino de
Deus. Ao Senhor seja a glória!

Mensageiras do Rei da PIB em Manhuaçu MG celebram Culto de Conclusão de Etapas
Eloha Cristina Nunes da
Silva, líder das Mensageiras
do Rei na Primeira Igreja
Batista em Manhuaçu - MG

N

o dia 08 de julho de
2018 foi realizado
o Culto de Conclusão de Etapas das
Mensageiras do Rei da Primeira Igreja Batista em Manhuaçu
- MG. Ao todo, 14 meninas
concluíram a etapa simples de
candidata, a Aventura Real 1.
A Igreja identificou que
havia uma lacuna entre o
ministério infantil e a adolescência, quando estas meninas ficavam desassistidas
sem se encaixar em nenhum
dos dois ministérios. A faixa
etária de 09-14 anos é uma
fase de intensas transformações e desenvolvimento da
personalidade das meninas,
e a Organização Mensageiras
do Rei é uma oportunidade
cristã que abraça as necessi-

Organização foi reativada na Igreja em 2017 para desenvolver
trabalho com meninas de 09 a 14 anos

Ao todo, 14 meninas concluiram etapa Aventura Real 1

dades que surgem nesta fase.
Foi então que reativamos as
Mensageiras do Rei. O trabalho teve início em agosto
de 2017, com sete meninas;
hoje, quase um ano depois,
19 participam do ministério.
Neste tempo, pudemos observar que, com o apoio da
Igreja e família, as meninas
se envolveram de tal forma
que os resultados foram per-

domia (corpo, tempo, talento e bens), enfeitar-se com
boas obras, orar, contribuir e
promover missões, buscar a
pureza e refletir o Amor e a
Luz de Cristo.
Estamos em desenvolvimento, em busca de fazer a
vontade de Deus, por isso,
nos propormos a levantar e
resplandecer a Luz de Cristo,
e temos sentindo que este in-

cebidos por todos. Em 11
meses de Organização, elas
puderam fortalecer os vínculos de amizade e familiares,
envolver-se nos trabalhos da
Igreja e da denominação,
crescer no conhecimento da
Palavra e ter intimidade com
Deus pela oração, desenvolver a liderança e sentirem-se capazes para o serviço
cristão, reconhecer Sua mor-

vestimento tem trazido ótimos
resultados para vida não só
das Mensageiras do Rei, mas
também de suas famílias e de
sua Igreja.
Diante de tantos resultados continuaremos a refletir a
Luz de Cristo e, dessa forma,
marcaremos não só a história,
mas a vida dessas queridas
meninas que são o futuro das
nossas Igrejas.
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Lar Batista de Crianças de Mogi das Cruzes
- SP apresenta 2o Festival de Música
Bruna Santos, jornalista

O

Lar Batista de
Crianças de Mogi
das Cruzes - SP realizou, no dia 07
de julho de 2018, o 2º Festival de Música. O principal
objetivo foi promover a integração dos alunos, família e
comunidade, assim como uma
nova formação de público em
diversas áreas culturais, além
de motivar nossas crianças e
adolescentes para práticas artísticas, já que dentro do projeto
são oferecidas aulas de dança,

artesanato e canto coral.
Na ocasião, estiveram presentes Elias Valentim do Vale,
diretor do Lar Batista; Célia
Regina Ferreira, coordenadora
do projeto; Juliana Correa, professora de música, e cinco jurados habilitados na área musical
tanto popular quanto erudito.
As vencedoras do festival foram as alunas Flávia da Silva de
Oliveira (1º lugar), Esther Vitória
Reis Ribeiro (2º lugar) e Safira
Tavares Cerqueira (3º lugar),
além de um troféu destaque
entregue para Alleha Eshiley,
que se destacou cantando.

Objetivo do evento é promover integração entre alunos, família e comunidade

PIB em Arraial do Cabo - RJ realiza projeto
artístico com elaboração de trabalhos manuais
Julian Viana, Comunicação
Pibac

A

Primeira Igreja Batista em Arraial do
Cabo (Pibac), localizada na Região dos
Lagos do Rio de Janeiro, contou com um projeto artístico
durante o primeiro semestre
de 2018. O ministério Mãos
Talentosas reuniu, semanalmente, dezenas de mulheres que estavam focadas em
aperfeiçoar ou, até mesmo,
conhecer seus talentos manuais. Ao todo, 46 alunas puderam escolher entre aulas de
pintura em molde vazado,
crochê, macramé e decoração
de sandálias para aprender
diversas técnicas ao longo de
quatro meses. Os cursos eram
totalmente gratuitos.
O Projeto tem como objetivo abençoar a vida das pessoas
ao oferecê-las a oportunidade
de exercer seus talentos manuais. Além da confecção de
trabalhos artísticos, as reuniões eram marcadas por um
tempo destinado à oração e
meditação do texto bíblico
base do ministério: “Tudo posso Naquele que me fortalece”
(Fp 1.13 - NVI).
De acordo com Joana Pacheco, uma das coordenadoras
do Projeto, o ministério só
acrescentou na vida das pessoas. “Confesso que era um

Dezenas de mulheres puderam aprender técnicas artísticas durante
elaboração dos trabalhos

momento onde era possível
esquecer os problemas do dia
a dia; funcionava como uma
verdadeira terapia. O Projeto só tem a somar. Além da
pessoa se descobrir na arte,
ela pode tirar daquele aprendizado uma oportunidade de
lucrar com alguma coisa, por
exemplo. Tivemos depoimentos de pessoas que já conseguiram até vender as sandálias
que produziram durante as
aulas, acredita?”, comenta.
As Mãos Talentosas também
deixaram um legado sobre o
que significa ser Igreja. Os cursos oferecidos eram abertos a
toda comunidade independentemente da crença ou religião.
“Tínhamos uma aluna que
se dizia espírita. Certo dia, em
um domingo, eu estava sentada em um banco lá na varanda
da Igreja antes do culto come-

çar. De repente, essa aluna
me viu da calçada e entrou na
Igreja para falar comigo. Esse
episódio foi marcante para
mim”, relembra Joana.
Para uma outra membro da
Igreja, a iniciativa também foi
edificante. Evonilmar Fonte foi
aluna do curso de pintura em
tecido com stencil e relembra
o quanto as aulas foram marcantes durante o período de
aprendizagem.
“O Projeto Mãos Talentosas
é uma iniciativa da Pibac que
está dando certo. Eu, como aluna, só tenho a agradecer, pois
tive a oportunidade de aprender uma técnica nova, a pintura
em tecido com stencil, e pude
produzir lindos trabalhos. Também o que achei muito importante foram as novas amizades
e a troca de experiências”,
comenta Evonilmar.

Ao todo, quatro modalidades artísticas foram disponibilizadas no
primeiro semestre de 2018

Cecilia Martins congrega
na Segunda Igreja Batista em
Arraial do Cabo. Em entrevista,
ela contou que além de se redescobrir na pintura, se sentiu
bastante acolhida durante as
reuniões.
“O Projeto é interessante
porque não abrange apenas
pessoas do ramo evangélico.
Tive a oportunidade de conhecer pessoas que via no meu
dia a dia, mas que não tinha
muito contato. Amei fazer
o curso e me redescobri na
pintura. O Projeto começou
pequenininho, mas eu creio
que já está crescendo e que
muitas pessoas, através dessa
iniciativa, conhecerão Jesus
como Senhor e Salvador de
suas vidas”, conta Cecilia.
Para o pastor titular da Igreja,
Carlos Henrique Soares, o objetivo foi alcançado. Ele reforça

a ideia do que é simplesmente
ser Igreja e ressalta uma das
formas utilizadas de apresentar
Jesus para toda a comunidade
de Arraial do Cabo.
“Este é o nosso objetivo:
alcançarmos todas as pessoas.
Não estamos ali para pregar
com uma mensagem escrita,
mas sim com a vida. Precisamos ser simplesmente Igreja
por meio das nossas atitudes.
Através daí, pelo relacionamento, a gente vai de alguma
maneira enxertando Cristo na
vida das pessoas”, finaliza o
pastor.
As aulas para o próximo
semestre estão previstas para
começar na primeira semana
do mês de agosto. O Projeto Mãos Talentosas também
contará com aulas de costura
e patchwork, uma espécie de
trabalho com retalhos.
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Primeira crente do município de Vargem
Alegre - RJ celebra 90 anos
Daltro de La Puente
Machado, membro da Igreja
Batista Central em Volta
Redonda - RJ

D

yrce de La Puente
Machado Brandão
comemorou 90
anos de idade, 70
de vida cristã e 30 de diaconia
no dia 30 de junho de 2018,
ao lado da família, dos irmãos
da Igreja Batista em Vargem
Alegre - RJ (da qual é membro
fundadora), de pastores, diáconos, vários irmãos em Cristo
e de inúmeros amigos, em
um culto de gratidão a Deus,
intercalado de lindos e inspirativos louvores, impactante
mensagem e significativas
homenagens.
Na abertura do culto, o
pastor Luiz Paulo Moreira
enfatizou que “Ele e a Igreja agradeciam a Deus pelo
grande privilégio de celebrar
o aniversário da amada Irmã
Dyrce. “Noventa anos é uma

dádiva rara concedida a poucas pessoas. Sabemos que os
capítulos mais importantes da
história desta vida abençoada
e abençoadora estão narrados
a partir de 1948, quando nossa
querida irmã dedicou sua vida
a Jesus, dando origem a esta
Igreja e a atividade evangélica
nesta localidade. Agradeço
a Deus pela inspiração desta
vida exemplar e pelos ensinamentos, deixando-nos contemplados e orgulhosos. Nossa
Igreja, em merecido reconhecimento, expressa admiração,
gratidão e amor à nossa dedicada diaconisa, e vê-la hoje
aqui é símbolo da fidelidade
de Deus. Que a amada irmã
Dyrce guarde as melhores
lembranças desta comemoração e que tudo contribua para
sua maior alegria, felicidade e
bem-estar”, declara o pastor.
Para um grande e seleto público, na liturgia do culto a
família apresentou música de
raro enlevo espiritual e um

vídeo emocionante - Imagens
de uma vida - narrando os
90 anos desta linda história a
partir de 01 de julho de 1928.
Dyrce recebeu relevantes
homenagens: Certificado da
Sociedade Bíblica do Brasil,
pela 88ª leitura da Bíblia, entregue pelo pastor Marcos da
Silva Batista, coordenador do
Centro Cultural da Bíblia, que,
inclusive, foi o orador, proferindo uma poderosa mensagem; Diploma de Gratidão
e Reconhecimento da Associação dos Diáconos Batistas
do Sul Fluminense; Menção
Honrosa conferida pelo Conselho de Pastores de Vargem
Alegre; Moção de Felicitações
da Câmara Municipal de Barra
do Piraí, entregue pelo vereador Rafael Couto; entre outras
honrarias.
Logo após o culto houve
uma lindíssima recepção com
a família e todos os presentes,
em um clima de muita alegria Dyrce de La Puente recebeu muitas homenagens durante a celebração
e emoção.

PIB de Guarapari - ES inaugura projeto
social com 1.128 serviços prestados
Raphael Abdalla, pastor
titular da Primeira Igreja
Batista em Guarapari - ES

A

Primeira Igreja Batista em Guarapari
- ES, liderada pelo
pastor Raphael Abdalla, inaugurou no dia 23
de junho de 2018 seu mais
novo projeto denominado
Redes de Voluntários. Foram
1.128 serviços prestados para
a população guarapariense,
entre atendimentos médicos,
odontológicos, psicológicos,
fisioterápicos e jurídicos, além
de cuidados com a beleza, bazar cidadão, avaliação física,
testes de glicose e recreação
infantil.
“Deus abençoou a nossa
Igreja com inúmeros irmãos e
irmãs movidos pelo Amor do
Pai para servir ao próximo”, diz
o pastor. Com a inauguração
do Projeto, a Igreja passará a
promover atendimentos semanais na área da saúde, educa-

Culto de celebração na PIB Guarapari. Igreja envolvida e alegre no
serviço à comunidade

ção, bem-estar e esportes. Os
voluntários são membros da
Igreja, que se comprometeram
a dedicar um espaço da semana para o cuidado do outro.
Além dos atendimentos promovidos no espaço físico da
Igreja, também serão realizadas ações específicas em
bairros carentes do município. A expectativa da Igreja
é abençoar toda cidade. Já
serão providenciadas as mudanças estruturais para as aulas
de “Jiu Jitsu” e “Muay Thai”,
além da prática educacional

de reforço escolar e incentivo
pré-vestibular.
“Entendemos que o Evangelho implica em transformação
total do cenário em que vivemos, o Cristo que alimenta
corpo e alma. A Igreja está
toda envolvida, os sentimentos
são de alegria e união. Nada
movimenta mais o corpo do
que a unidade em prol de uma
causa”, explica o pastor.
A equipe gestora, coordenada pelo irmão Leanderson
Cordeiro, relata que o foco
principal do Projeto é a pre-

População compareceu na inauguração do Projeto

gação da Palavra. Por isso,
há uma turma específica de
abordagem evangelística para
todos os que procuram os serviços prestados, e o resultado
tem sido visível, inclusive, nas
celebrações dominicais, crescendo a cada dia o número de
visitantes.
Esse é o primeiro projeto
social do ministério do pastor
Raphael Abdalla, que assumiu
recentemente a presidência
da PIB Guarapari. Ele informa
que a expansão do Evangelho
tem que ter como consequ-

ência mudanças seguras no
ambiente social. Não se trata
de assistencialismo, mas de
influência direta na realidade
do ser humano.
O termo “Redes” é uma alusão à fala de Jesus em Mateus
4.19: “Vinde após mim e Eu
vos farei pescadores de homens”. O município, também
lar de pescadores, recebeu
de forma excelente a ideia,
tendo o Projeto alcançado
notabilidade social, inclusive,
na mídia e nos entes governamentais.
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Abdullah: de terrorista
a pregador do Evangelho
Marcia Pinheiro - Redação
de Missões Mundiais

A

ntes de seguir a
Cristo, Mateus foi
cobrador de impostos e Paulo um fariseu que perseguia cristãos.
Assim Deus tem transformado vidas ao longo da história
da humanidade, e não foi
diferente com Abdallah Kassem. Desde que lançou seu
primeiro livro, “Abdullah”
(outra grafia e pronúncia para
o seu nome em árabe), há um
ano, o missionário mobilizador de Missões Mundiais Abdallah vive uma vida intensa
de testemunhos em Igrejas de
todo o Brasil. Só em um fim
de semana de julho ele falou, pelo menos, para quatro

públicos diferentes em Santa
Catarina. Abdallah esteve em
uma escola, em um batalhão
do Exército, em uma rádio e
em um jornal dando palestras e pregando o Evangelho.
Sempre com o mesmo objetivo: mobilizar Igrejas para o
Senhor.
Abdallah conta sua experiência com Cristo, que, segundo ele, abriu o seu entendimento e colocou a verdade
em seu coração. Durante 38
anos o nosso mobilizador foi
um muçulmano.
No livro, bem como em
seus testemunhos, ele conta
como Jesus o transformou
de um terrorista em um pregador do Evangelho através
de diversos livramentos de
perigos e de vícios de sua

antiga vida. Trata-se de uma
obra biográfica, escrita pelo
jornalista Cílvio Meireles.
“No livro há muitos relatos
sobre a minha vida que até
então eu não havia compartilhado”, diz Abdallah.
Ore para que Deus continue usando a vida de Abdallah na missão de mobilizar Igrejas a cumprir o chamado da obra missionária.
Clame para que as histórias
deste livro e suas palestras
Brasil afora levem nossos
irmãos em Cristo a servir
no Reino de Deus de forma
mais intensa e também alcancem pessoas que, assim
como Abdallah, estão em
uma vida de crimes, longe
do Senhor, sedentas por restauração.

Oferta do Dia Especial:
garanta a obra nos campos
Redação de Missões
Mundiais

E

m 2017, apesar da
crise que assolou o
Brasil, Missões Mundiais não precisou
retornar com nenhum missionário de seus campos
por falta de sustento. A crise
continua neste ano de 2018
e está sendo agravada por
instabilidade política e econômica. Isso faz com que
o real seja cada vez mais
desvalorizado e as moedas
estrangeiras disparem.
Como é de conhecimento
de todos, nossas ações são
desenvolvidas em cerca de
80 países, por isso, 92%
dos recursos que chegam até
nós, através de ofertas, são
transformados mensalmente
em moeda s estrangeir as,
como o dólar e o euro.
A oferta que sua Igreja enviou em 2017 foi responsável por conseguirmos honrar
com todos os nossos com-

promissos. Precisamos dela
agora também em 2018.
Seus missionários estão
nos campos e não queremos
que retornem por falta de
recursos. É muito importante
que a sua Igreja nos repasse a oferta do Dia Especial
referente à Campanha EU
SOU, Esperança às Nações
o quanto antes. Não espere
atingir o alvo ou chegar o
último dia de expediente
bancário do ano.
Recebendo as ofertas agora, poderemos negociar as
melhores cotações de moeda
estrangeira. Para solicitar
boletos do Dia Especial para
envio da oferta, entre em
contato com a nossa Central
de Atendimento.
Central de Atendimento
- centraldeatendimento@
jmm.org.br ou ligue para
(21) 2122-1901 (de cidades
com DDD 21) ou 0800 709
1900 (demais localidades).
WhatsApp: (21) 98216-7960
ou 98055-1818.
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Igreja Batista no Guanabara, em Campinas
- SP, comemora o 73o aniversário

Festividade contou com a presença de Igrejas de Campinas - SP
e região

Edson Landi, pastor da
Igreja Batista no Guanabara,
Campinas - SP
“Àquele que é capaz de
fazer infinitamente mais do
que tudo o que pedimos ou
pensamos, de acordo com o
seu poder que atua em nós,
a Ele seja a glória, na Igreja e

Apresentação do Conjunto Infantil da IB no Guanabara - SP

em Cristo Jesus, por todas as nosso Bom Pastor, que nós, os
gerações, para todo o sempre! membros da Igreja Batista no
Guanabara - SP, reafirmamos
Amém!” (Ef 3.20-21).
o compromisso de servi-lO
oi com imensa alegria neste rebanho, pois desejamos
e gratidão que cele- florescer onde Ele nos plantou.
Foi uma grande festa, com
bramos o 73º aniversário da nossa Igreja. Foi a presença de muitos amigos
também com o coração pros- e irmãos queridos, pois podetrado diante de Jesus Cristo, o mos contar com a presença de

F

Pastor Silas Costa foi preletor oficial
da programação

várias Igrejas e seus respectivos pastores de Campinas e
região. A mensagem ficou por
conta do pastor Silas Costa,
da Igreja Batista Central de
Hortolândia, com uma palavra
baseada em Marcos 1.27-42,
cujo título foi “A Igreja e o
modelo de Jesus”.
Desde o dia 08 de julho de

1945, data de fundação da
nossa Igreja, o Senhor tem
sido glorificado. Nas celebrações, conversões, plantação
de novas Igrejas, no serviço,
nos grandes e nos pequenos
projetos. Uma história muito
bonita, que mostra o cuidado
e a fidelidade do nosso Pai
Celestial.

Primeira Igreja Batista de Aracaju - SE inicia
Campanha de Missões Estaduais 2018

Abertura teve a participação de ministérios da Igreja e Campanha terá momento especial em todos os domingos de julho

Sheyla Morales, Ascom Piba

P

elo calendário Batista, o mês de julho foi
reservado para Campanha de Missões Estaduais 2018. Por isso, no
domingo, dia 08 de julho,
ocorreu a abertura da Campanha na Primeira Igreja Batista
de Aracaju (Piba), com o tema
“Multiplicando Discípulos”, e
divisa em João 15.8. A abertura contou com a participação
do Coral Retrô e do grupo de

teatro da juventude. O alvo
pretendido nesta Campanha é
de R$ 40 mil reais. Para alcançar o valor, será realizada uma
programação especial, aos
domingos, com um momento
missionário. A promotora de
Missões, Gicélia Prado, diz
que espera um bom engajamento por parte da Igreja, fato
que já pode ser sentido neste
primeiro dia de Campanha.
“Acredito que trabalhamos
bem o tema, neste primeiro
momento, e vamos sensibili-

zar ainda mais a Igreja com
a entrega dos nomes de municípios para que os irmãos
estejam orando pela obra missionária naquelas localidades”,
salientou a promotora de Missões na Piba, Gicélia Prado.
A mensagem de engajamento na Campanha de Missões
Estaduais 2018 também foi
reforçada pelo pastor Edson
Cerqueira, que é o coordenador de Evangelismo e Missões
da Convenção Batista Sergipana (CBS).

“Precisamos que as Igrejas
abram suas visões para que
tenhamos novos trabalhos missionários. Por isso, temos conscientizado as Igrejas para que
tenham o sentimento de que
a tarefa é nossa. Duas cidades
ainda carecem da presença dos
Batistas, como Cumbe e Amparo do São Francisco. Precisamos
avançar e momentos como este
nas Igrejas são fundamentais”,
enfatizou o coordenador de
Evangelismo e Missões da CBS,
pastor Edson Cerqueira, que mi-

nistrou a mensagem bíblica no
culto de abertura da campanha
missionária na Piba.
Segundo dados da CBS, na
Associação capital são registradas 34 Igrejas Batistas e 23
Congregações; na Associação
Norte são 30 Igrejas e 59 Congregações; já na Associação Sul
são 14 Igrejas e 24 Congregações. Estas Igrejas e Congregações estão espalhadas nos 73
municípios sergipanos, faltando
apenas duas cidades para serem
alcançadas pelos Batistas.
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Ailton Stropa, um líder nato
Sérgio Nogueira, pastor
da Igreja Batista Memorial
Charles Compton - MS

C

om muita tristeza
recebemos a notícia
do falecimento do irmão em Cristo Jesus
e amigo, doutor Ailton Stropa
Garcia. Nossa amizade teve
início em sua casa, na cidade
de Fátima do Sul - MS, quando
fui proferir uma mensagem na
Primeira Igreja Batista local. O
carinho pela família foi instantâneo e surgiu um convite para
o casal Ailton Stropa e Sumara
Garcia darem o testemunho de
vida em um jantar de casais
em Ponta Porã - MS.
Admirava sua habilidade

de liderar e promover eventos, como a Assembleia da
Convenção Batista Sul-Matogrossense (CBSM), em Fátima
do Sul. Na direção do Seminário Batista Ana Wollerman
tivemos a sua cooperação
como membro do Conselho
de Planejamento e Coordenação, e sua participação
foi decisiva para tomada de
decisões estratégicas para a
criação da FTBAW. Coordenou um evento no Sindicato
Rural em prol da FTBAW
com resultados fantásticos
financeiramente. Fui seu pastor na Primeira Igreja Batista
de Dourados - MS em um
curto período de apenas dez mente na Igreja, senti o cari- se eu fosse o pastor titular da
meses, e embora interina- nho dele e sua família como Igreja. Na Convenção Batista

Sul-Mato-Grossense fizemos
parte da Comissão de Ética,
Cidadania e Ação Política
nos últimos quatro anos.
Meu sincero desejo é que
o Espírito Santo de Deus conforte os familiares que, recentemente, sentiram a perda do
Lauro. A dor da separação
para os familiares é a maior
de todas, mas também é muito
grande para a família cristã,
para os Batistas sul-matogrossenses, os irmãos do ministério
gideônico e amigos com quem
militou politicamente. Eu agradeço a Deus por esta vida preciosa e podemos afirmar como
o salmista, com certeza, que
“Preciosa é à vista do Senhor,
a morte dos seus santos!”.
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Sinto vergonha

S

into vergonha de ver
tanta frieza em nossas
Igrejas ao constatar líderes inescrupulosos,
politiqueiros e corruptos, que
apreciam holofotes e buscam
o pódio. Que desonram o Senhor Jesus, o nosso modelo de
amor, mansidão, simplicidade
e humildade (Mateus 11.29).
Sinto vergonha ao perceber
membros de Igreja fazendo
seus líderes íntegros sofrerem
por ninharia, mesquinhez e
futilidades. Sinto vergonha ao
ver tanta carnalidade, falta de
compromisso e adequação ao
mundanismo. Vergonha ao
constatar tanta falta de amor
e zelo de muitos membros de
Igreja com os pastores.

Sinto vergonha de viver em
um país em que o povo não
sabe votar. Um povo conduzido pela barriga e não por convicções profundas. Um país
que vive a reboque, quando
grande parte do povo mente,
corrompe, vive desonestamente e sem nenhuma consciência
ética. Uma boa parte do povo
é conformada com a mediocridade e corrupção. Como
é triste ver governantes tão
dissimulados, desonestos, corruptos, incompetentes, relaxados, maldosos e fúteis. Sinto
vergonha ao ver uma sociedade hedonista, mercantilista
e consumista, movida pelas
motivações mais execráveis.
Sinto profunda vergonha ao

ver uma sociedade aprovando
a ideologia de gênero e as
práticas imorais. Famílias desajustadas, doentes, perniciosas,
fragmentadas e vetores de
imoralidade sem precedentes.
Meios de comunicação perniciosos, massificando a imoralidade e a violência. Vivemos
dias cada vez mais tenebrosos.
Como disse o apóstolo João:
“O mundo jaz ou está no maligno” (I João 5.19).
Tenho vergonha ao ver líderes gananciosos, prepotentes,
exploradores do povo, autossuficientes e megalomaníacos.
Homens e mulheres enganosos e enganando o povo.
Como é triste e lamentável ver
uma liderança (sempre há ex-

ceções) muito longe do padrão
ético do verdadeiro cristianismo. Quão terrível é ver membros de Igreja sem convicção,
paixão, consciência de missão
e sem firmeza doutrinária.
Membros de Igreja seculares,
mundanos e coniventes com
imoralidade e desonestidade.
Sinto vergonha ao ver disputas eclesiásticas, concorrência
entre líderes, homens e mulheres, misturando Igreja com
política, o espírito do pragmatismo, a política de resultados
e as consultorias humanas para
turbinar o trabalho espiritual.
Que coisa vergonhosa o luxo
de determinados chefes religiosos na contramão de tanta
pobreza em suas comunidades.

Mas os verdadeiros filhos de
Deus, lavados e regenerados
no Sangue de Cristo, estão
na contramão desse quadro
caótico e desesperador. Esses
são a alegria e o prazer do Pai
à semelhança de Jesus. Desses
eu não sinto vergonha, mas
contentamento no coração e
louvor a Deus. Na verdade,
o meu coração tem profunda
alegria ao ver tanta gente seguindo e servindo o Mestre
com alegria e singeleza de
coração (Atos 2.42-47). Dou
graças a Deus pelos regenerados, salvos, redimidos por
Jesus Cristo, nosso Senhor e
Salvador. É pelos meus irmãos
que glorifico ao Deus Supremo, Autor da nossa salvação.

Quando o cristão se
parece com o Diabo
características semelhantes
Wanderson Miranda de
Almeida, colaborador de OJB às dele. Separei três delas e
gostaria que você prestasse
embro-me de quando atenção nisso, afinal, você
eu era criança. Naque- não quer se parecer com ele,
le tempo, a Xuxa fa- quer?
Acusador - “Então, ouvi
zia um grande sucesso
com o público infantil e, prova uma forte voz do céu, que
disso, era a quantidade enor- dizia: ‘Agora veio a salvação,
me de meninas que queriam o poder e o Reino do nosso
se parecer com ela. O cabelo Deus, e a autoridade do seu
loiro, aquele penteado e a ma- Cristo, pois foi lançado fora o
neira em que a Xuxa se vestia acusador dos nossos irmãos,
eram coisas a serem imitadas que os acusa diante do nosso
pelas fãs mirins. Bem, o tem- Deus, dia e noite’” (Ap 12.10).
po passou, a Xuxa já não tem Se tem um especialista em
um programa infantil, mas as acusação, esse é o Diabo. A
pessoas continuam gostando Bíblia diz que ele nos acusa
de parecer com seus “ídolos”. dia e noite; que Ele quer o
Você procura se parecer com nosso mal, a nossa derrota e
desgraça.
alguém?
Mas não é só o Diabo que
Ao meditar sobre isso, pensei no quanto alguns, sem gosta de acusar. Muitos crisperceber, tornam-se pareci- tãos também adoram isso. Há
dos com o Diabo. Não fique cristãos até que gastam a próespantado! É isso mesmo, tem pria vida para tomar conta da
muita gente se parecendo com vida dos outros, procurando
o Diabo, e o pior: tem muito seus deslizes para ter o prazer
cristão se parecendo com ele. de acusá-los. Quem faz isso
“Mas, como assim?”, você assemelha-se ao Diabo, é tão
acusador quanto ele.
pode perguntar.
Inimigo - “Sejam sóbrios e
Muitos se parecem com o
Diabo ao praticar as mesmas vigiem. O Diabo, o inimigo
coisas que ele pratica, ao ter de vocês, anda ao redor como

L

leão, rugindo e procurando
a quem possa devorar” (I Pe
5.8).
Inimigo é aquele que se
opõe. Interessante é perceber
que em nosso meio há pessoas que se opõem a nós. Há
pessoas que não ficam felizes
quando outros cristãos avançam ou quando a própria Obra
de Deus avança. É a oposição
em nosso meio. Essas pessoas
fazem de tudo para atrapalhar
e acham que estão fazendo
algo muito bom, é mole? Se
você se opõe à Obra de Deus
ou a outros cristãos, você se
parece com o Diabo.
Mentiroso e pai da mentira - “Vocês pertencem ao pai
de vocês, o Diabo, e querem
realizar o desejo dele. Ele foi
homicida desde o princípio e
não se apegou à verdade, pois
não há verdade nele. Quando
mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da
mentira” (Jo 8.44).
O Diabo é mentiroso e pai
da mentira. Ele oferece coisas tentadoras, que parecem
muito boas, mas escondem
as consequências que virão
sobre aqueles que cederem à

tentação. O mundo pecaminoso parece algo “saboroso”,
atrativo, mas traz consequências terríveis. A pior das
consequências é ter que passar
uma eternidade no inferno.
A mentira tornou-se algo tão
normal em nosso mundo, que
já inventaram até cores para
ela. É triste isso!
É horrível quando vemos
cristãos extremamente amigos da prática da mentira. Há
pessoas que não conseguem
viver sem mentir e isso não
é nada bom. Fui questionado
sobre o porquê de não colocar placa do Espírito Santo
em meu carro. A resposta é
óbvia: “Não moro no Espírito
Santo!”. Só que essa resposta
óbvia não agrada, já que as
pessoas sabem que no estado
do Espírito Santo eu pagaria
bem menos que no estado do
Rio de Janeiro. Sendo assim,
aqueles que gostam de se parecer com o Diabo e não têm
nenhum compromisso com
o Evangelho só conseguem
enxergar a economia que uma
“mentirinha” pode trazer. Eu
inventaria um endereço naquele estado e pagaria menos

impostos. Simples, não é? Para
os impuros, sim.
Cristãos autênticos são comprometidos com os valores do
Reino de Deus e a mentira não
é um valor do Reino. Se eu
moro no Rio de Janeiro, coloco placa com meu endereço
do Rio de Janeiro, único endereço que eu tenho. Não sou
bobo por pagar mais caro; sou
cristão. E sobre a economia
que eu teria no outro estado?
Meu Deus supre minhas necessidades e me recompensa
por minha fidelidade. Deus
é fiel!
Se você é mentiroso, você se
parece com o Diabo. Poderia
citar outras coisas aqui, mas
creio não ser necessário. Toda
pessoa que se comporta como
inimiga, acusadora ou mentirosa está vivendo da mesma
forma que o Diabo, pois essas
características são dele. Se
você se comporta assim, ainda
que seja cristão, está se parecendo com ele, não há como
discordar disso.
Eu não quero me parecer
com ele, não quero ter características semelhantes às dele,
você quer?
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A Teologia Primeira - o que vem primeiro?

D

urante a história,
a construção da
reflexão, do pensamento ou das
ideias sobre a vida e tudo
o mais sempre teve pontos
de partida; uma espécie de
“grau zero do conhecimento”,
ponto a partir do qual surgem
outras afirmações. Assim,
por um tempo, a Metafísica
era a filosofia primeira. Isto
é, as discussões partiam dos
pressupostos da Metafísica,
de modo que o sobrenatural,
as questões sobre a origem
do mal, etc. eram gestoras de
como as demais ideias seriam
construídas. Com o desencantamento ou a secularização da
Filosofia, a Metafísica deixou
de ser a filosofia primeira e
cedeu lugar ao racionalismo,
existencialismo, pragmatismo
e a outros campos da própria
Filosofia ao longo do tempo.
Dessa forma, quando se fala
que a Metafísica deixou de
ser a filosofia primeira, pode-se estar afirmar que Deus deixou de ser a fonte de verdade.
No Cristianismo, tenho notado que a teologia primeira
tem sido a Soteriologia, isto é,
a doutrina da salvação, como
se tivéssemos nascidos para
ser salvos, o que equivaleria a
dizer que, para sermos salvos,
teríamos que cair em pecado,
tornando Deus culpado por
isso, uma grave contradição
teológica, conforme já explicamos no artigo publicado
nesta Coluna com o título
“Qual a mensagem central da
Bíblia?”, em 08/07/2018.
Afirmo isso com base na
percepção de que muita coisa na vida comum da Igreja

e da construção teológica
gira em torno da salvação. A
hinódia, o foco do trabalho
na Igreja, os sermões (culto
noturno como evangelístico),
as ênfases para o trabalho do
crente, a seleção dos dons
que mais são valorizados
e reconhecidos, frases tais
como “Se uma Igreja não for
missionária nada sobra...”,
“O sangue do pecador será
requerido do crente que não
evangelizar...”, “Se você não
conquistar, pelo menos, uma
alma para Cristo não pode
dizer que é crente...”. Eu já
cheguei a ouvir que a missão
da Escola Bíblica é evangelizar, e eu pensei que a missão
de uma escola era ensinar.
Por favor, não pense que
estou falando contra evangelização e missões; particularmente, acho o que fazemos
ainda é pouco nesse campo
e, muitas vezes, um pouco
empobrecido por um trabalho meramente conceitual
baseado apenas em uma lista
de passos conceituais que
chamamos de “Plano da Salvação”; se a pessoa aceita
aqueles conceitos então está
salva (???).
O que estou falando é que o
ponto de partida da Teologia
não pode ser a doutrina da
salvação ou qualquer outra,
mas o próprio Deus. Quando interpretamos tudo à luz
da salvação e não de Deus,
poderemos facilmente cair
no antropocentrismo, pois,
no fundo, partimos do ser
humano e sua necessidade de
ser salvo, da vantagem de ser
salvo, de ganhar o céu e não
da razão pela qual Deus nos

salvou - para nos levar de volta ao estado original antes da
queda no Éden e, a partir daí,
reconstruir nossa vida como
novas criaturas (II Coríntios
5.15-17) para vivermos dentro
do plano original da criação.
Aliás, o plano da redenção
vem depois e serve ao plano
da criação. Nos levar de volta
para a finalidade para a qual
fomos criados - vivermos para
a Glória de Deus. E sobre
isso também já escrevi nesta
Coluna fazendo a conexão
desta finalidade da criação
com os dois mandamentos,
procurando demonstrar, em
termos mais práticos, o que
significa viver para a Glória
de Deus.
Isso quer dizer que a teologia primeira é a própria Teologia - a doutrina do próprio
Deus - de quem vem todo
sentido e razão da nossa vida.
Tudo o mais no Cristianismo
precisa ser entendido a partir
Dele e somente Dele. É recuperar o lugar de Deus, onde
sempre deveria estar.
Vou dar um exemplo de que
esse reposicionamento acaba
provocando um aprofundamento em nossa compreensão do restante do campo
teológico cristão e também
na vivência prática pessoal
cotidiana e até na vida da
Igreja. Quando colocamos a
Teologia (Deus) como ponto
de partida, isso significa que
a salvação deverá ser interpretada à luz deste ponto de
partida e centro de tudo. Em
vez de ter apenas uma significação jurídica - perdão e
justificação dos pecados -, ou
mesmo escatológica - ganhar

a garantia do céu -, a salvação
tem também uma conexão
cosmológica.
Nesse sentido, ao sermos
salvos, somos reposicionados
na ordem das coisas criadas,
daí o ensino de Paulo em II
Coríntios 5.17: “Se alguém
está em Cristo, é nova criação...”. Em outras palavras, eu
volto potencialmente ao estado de pré-queda, ainda que
continue com a natureza pecaminosa. Daqui poderemos
compreender a necessidade
do amadurecimento na vivência cristã e do desenvolvimento cristão. A Grande Comissão
(Mateus 28.9-20) passa a ter
significado com o seu núcleo
que não é o IR (não está aqui
o imperativo), mas o fazer
discípulos (aqui está o imperativo), e isto indica fazer
seguidores por meio de uma
vida transformada (I Coríntios
11.1) que transformarão outras vidas, não apenas que as
levarão para o céu.
Veja que agora o significado
da salvação foi amplificado e
precisamos valorizar, priorizar e dar espaço, por exemplo, para a atuação da educação na formação desta nova
vida; do aconselhamento para
ajudar a pessoa a vencer seus
dilemas; da atuação social no
mesmo sentido; da descoberta
dos seus dons de serviço para
ser instrumento de Deus no
abençoar outras vidas, etc.
Vemos, assim, que diversas
áreas de atuação na Igreja
que hoje não recebem prioridade passarão a integrar,
de maneira ampla, a atuação
da Igreja como comunidade
de Deus para o amadureci-

mento e fortalecimento da
vida das pessoas, em vez de
focalizarmos apenas algumas
áreas e dons. Daqui partiremos para a necessidade
de revisarmos a missão da
Igreja - a finalidade para qual
existe a Igreja - que será levar
as pessoas a viverem para a
Glória de Deus (missão para
com Deus), depois levarem as
pessoas a viverem o Evangelho em seu ambiente de vida
testificando da nova vida,
evangelizando, atendendo
às carências sociais, sendo
instrumento de Deus para
influenciar este mundo com
valores cristãos, etc. (missão
para com o mundo) e sendo
útil com seus dons e talentos
para fortalecer os irmãos na fé
(missão da Igreja para consigo
mesma). Temos aqui uma ampliação da visão da missão da
Igreja que, para muita gente,
é apenas uma missão evangelizadora, para uma visão
ampla, holística da missão da
Igreja, uma visão “tridimensional” no lugar de uma visão
“monodimensional”. A Igreja
passa a ter dimensão mais
profunda na propagação do
Evangelho, em missões, na
edificação de vidas, em um
ambiente de convivência,
uma comunidade terapêutica,
de fortalecimento integral da
vida e não apenas uma agência preparatória para a morte,
o arrebatamento e para o céu.
Que tal revisar sua maneira
de considerar o centro de
tudo, tendo Deus como o
ponto de partida e o ponto de
chegada de tudo? A Ele seja
toda honra, glória e poder.
Amém!

