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E D I T O R I A L

Adolescência é conhe-
cida como a fase da 
curiosidade, das des-
cobertas, rebeldia, 

“vergonha” dos pais, olhos 
compenetrados nas redes so-
ciais e videogames, das saídas 
sempre em grupo, dos simu-
lados escolares e cursinhos 
pré-vestibular, da primeira 
paixão, enfim, é um período 
quando o ser humano começa 
a se conhecer, a saber seus 
gostos, preferências, valores 
e toma importantes decisões 
que definirão o seu futuro. 

Contudo, tenho percebido 
que parte dos pais têm exigido 
muito dos filhos nesta idade. 
Cobram deles, muitas vezes, 
uma responsabilidade e au-
tonomia que eles ainda não 
estão preparados para exercer. 
Esquecem que eles estão na 
transição de criança para a fase 
adulta, um momento onde os 

questionamentos sobre tudo 
os cercam 24 horas por dia. 
Alguns pais, na ânsia de que 
seus filhos sejam excelentes 
profissionais, investem tempo, 
esforços, finanças em todos os 
cursos possíveis - mesmo que 
o filho não se interesse - para 
que ele seja “alguém na vida” 
ou realize o sonho que os pais 
não realizaram. Trabalham, 
incessantemente, atentos para 
que não falte boa educação aos 
filhos, o que é legítimo; mas, 
esquecem de prestar atenção 
nos sinais que os adolescentes 
mostram no dia a dia. 

Tem crescido cada vez mais 
o número de adolescentes 
com depressão ou que come-
tem suicídio. E, na maioria dos 
casos, os pais ficam perplexos 
quando recebem a notícia, por 
nunca terem desconfiado de 
nada. É certo que muitos des-
tes sinais não são tão simples 

de notar, porém, quanto mais 
você conhecer o seu filho, por 
conviver e dialogar com ele, 
mais rápido os sinais serão 
percebidos. Muitos pais, hoje, 
guardam na memória a época 
em que os filhos eram crianças 
e apoiam-se nos comporta-
mentos que eles demonstra-
vam nessa época; não perce-
bem que na adolescência, dia 
após dia, eles estão se redesco-
brindo, se transformando. Um 
dia que se deixa de conversar, 
dar atenção, é um passo para 
o afastamento.

Ninguém gosta de ser cobra-
do ou sentir-se vigiado o tempo 
inteiro. Ninguém quer ser cha-
mado a atenção e ser criticado 
por tudo o que faz ou deixa 
de fazer. Se não fazemos isso 
com quem trabalha conosco, 
por exemplo, por qual motivo, 
então, fazer com o bem mais 
precioso que Deus nos deu, 

os filhos? A empatia é funda-
mental! Precisamos olhar para 
os nossos adolescentes, sendo 
filhos ou membros das nos-
sas Igrejas, com mais carinho, 
atenção e amor. O mundo tem 
abraçado a cada um deles com 
suas propostas de igualdade, 
aceitação e liberdade. E a Igre-
ja, a família, o que tem feito? 
Precisamos nos movimentar 
e dar valor a essa geração que 
é uma potência nas mãos do 
Criador, mas que precisa de 
cada um de nós por perto, sem 
julgamentos, para orientá-los 
e amá-los como o Pai os ama. 

Adolescente Batista, para-
béns pelo seu dia! Você é peça 
fundamental para o avanço do 
Reino de Deus na Terra!

Com carinho, 

Paloma Furtado,
jornalista, editora de  
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(Dedicado ao leitor Múcio 
Cévola Botelho Vianna, de 
Brasília)

O ano de 1968 foi 
um tempo que se 
caracterizou pelas 
tensões políticas 

e culturais, com reflexos na 
atividade musical.

O estudante tomou o lugar 
do proletário na imaginação 
revolucionária. Os movimen-
tos estudantis desencadearam 
crises de autoridade. Nes-
se ano, a juventude voltou-
-se contra a situação política 
em seus respectivos países. A 
onda de protestos, começada 
em março, teve resultados 
negativos: os assassinatos do 
pastor Martin Luther King Ju-
nior (1929-1968) e do polí-
tico Robert Francis Kennedy 
(1925-1968), que pregavam 
a favor dos direitos civis, e a 
violenta repressão que matou 
o estudante Édson Luís. O 
meu autoexílio começou em 
outubro.

No dia 12 de dezembro, eu 
estava no plenário, ao lado 
de Arruda Câmara (ARENA-
-PE), assistindo a sessão que 
votaria o pedido do governo 
para processar um deputado 
federal; o pedido foi recusado. 
No dia seguinte, foi baixado 
o Ato Institucional nº. 5, que 
decretou o recesso do Con-
gresso Nacional, entre outras 
medidas punitivas.

Com os versos “Alvorada 
lá no morro, que beleza, nin-
guém chora, não há tristeza”, 

Cartola e Hermínio Belo de 
Carvalho fizeram sua crítica 
ao regime militar. Outros mú-
sicos populares participaram 
da contestação política escre-
vendo letras; várias sofreram 
lancetadas e proibições da 
censura; a primeira, de Chico 
Buarque, em 1965, foi “Ta-
mandaré”. Houve, de parte a 
parte, exageros. No ano que 
não terminou, na acertada 
expressão do jornalista Zuenir 
Ventura, o povo brasileiro 
vivia perplexo ante a grave 
situação política do país.

A americanização da música 
brasileira foi outro motivo para 
o protesto de jovens composi-
tores baianos.

Caetano Veloso (1942), em 
1966, tinha recebido o prêmio 
de melhor letra no Festival 
de MPB, promovido pela TV 
Record; foi ele quem iniciou 
o movimento tropicalista; em 
1968 concorreu ao prêmio do 
Festival Internacional da Can-
ção, da TV Globo, com a letra 
“É proibido proibir”; esteve 
exilado em Londres.

Gilberto Gil (1942) partici-
pou do movimento tropica-
lista, rompendo com a linha 
tradicionalista da MPB. Em 
1968 foi preso, tendo escrito 
“Aquele abraço”; foi exilado. 
Em maio, na época das ma-
nifestações em Paris, lançou 
o discomanifesto “Panis et 
Circensis” (Pão e Circo).

Chico Buarque (1944) in-
gressou na “Bossa Nova” do 
“Mackenzie” de São Paulo, 
tendo escrito “Pedro pedrei-

ro”, em 1965, inaugurando a 
canção de protesto no Brasil. 
Escolheu a Itália para o exí-
lio; voltou em 1970, para es-
crever “Construção”, de forte 
conteúdo social; geralmente 
comenta a indiferença geral 
pelo sofrer alheio e protesta 
contra a desumanidade cres-
cente da vida urbana. Partici-
pou, com Tom Jobim (1927-
1994), de dois festivais.

A “Tropicália” e a “Bossa 
Nova” não afetaram a música 
evangélica, embora tenham 
atraído a juventude. Ficou evi-
dente que os temas da música 
evangélica eram diferentes 
dos assuntos da vida urbana. 
Em suas canções, os “Quatro 
Grandes” fizeram incursões 
em temas teológicos (ver: Car-
los Eduardo Brandão Calvani, 
Teologia e MPB. São Paulo: 
Universidade Metodista e 
Edições Loyola, 1998).

Entretanto, na década de 
80, o jovem João Alexandre 
(1964) tinha proposto que 
na música evangélica fossem 
inseridos elementos da cultura 
brasileira; em sua obra estão 
“Prá cima, Brasil!”, a primei-
ra canção de protesto, e “É 
proibido pensar!”, vigorosa 
crítica aos líderes do novo 
Pentecostalismo (ver: OJB, 03 
set 2006).

Os Beatles e Rolling Sto-
nes mudaram os padrões de 
comportamento dos jovens. 
A música dos “Beatles” in-
fluenciou a de seus contem-
porâneos Caetano Veloso e 
Gilberto Gil, no que se refere 

ao uso da guitarra e do som 
roqueiro.

Em novembro de 1968, os 
“Beatles” lançaram o disco 
“Revolution”, em que diziam: 
“Queremos mudar o mundo”. 
Eles adotaram ideias progres-
sistas em suas canções, espe-
cialmente no álbum “Sargeant 
Pepper”. Depois que conhe-
ceram o indiano Ravi Shankar 
(1920-1966) alteraram o estilo; 
o som hipnótico da cítara já 
marcara “Norwegian Wood”, 
mas, em 1968, houve uma 
mudança na música popular 
angloamericana.

Os Rolling Stones, há mais 
de 55 anos, são frequentemen-
te relacionados com a contra-
cultura: suas manifestações 
revelam um sentimento de re-
volta contra as atividades e os 
costumes vigentes. Em 1968 
lançaram as músicas “Their 
Satanic Majesties Request” 
e “Sympathy for the Devil”; 
esta, inspirada em uma visita 
a um centro de candomblé na 
Bahia. Estiveram no Brasil em 
1995, 1998, 2006 e 2016. Em 
fevereiro de 2006 cantaram a 
mensagem de simpatia pelo 
Diabo na praia de Copaca-
bana, no Rio de Janeiro, para 
mais de 1 milhão de pessoas.

Desde 1968, o canto congre-
gacional vem sendo assedia-
do pelo “gospel rock” (roque 
santeiro); a música dos jovens 
evangélicos tem sido seduzi-
da pela “rock song” (Beatles) 
e pelo “pop rock” (Rolling 
Stones); alguns, que aspiram 
subir ao palco do Rock in Rio, 

praticam o heavy rock (roque 
pauleira).

Existem Igrejas que admi-
tem o “rock” em seus cultos 
para atrair os jovens. Em 1986 
escrevemos o prefácio para o 
livro “A mensagem oculta do 
Rock”, publicado pela CPAD.

Na década de 60, organizou-
-se a música Batista; teria que 
enfrentar a colossal estrutura 
da música profana no Brasil. 
Mas nos arraiais Batistas, os 
compositores, sob a influência 
de órgãos denominacionais, 
ficaram “vendo a banda pas-
sar”. Para meu desencanto, 
o que era novidade musical, 
passou...

Em 1968 só publicamos 
nesta Coluna um artigo sobre 
recitais e concertos musicais: 
sobre a turnê do “Teento-
ners”, coro juvenil (13 a 18 
anos de idade) da Primeira 
Igreja Batista de Minden, Lou-
isiana - EUA. Participaram 
do culto gratulatório pelo 
8º aniversário da Igreja Me-
morial Batista, em Brasília - 
DF. Cantaram sob a regência 
de Danny Frank Whipple, 
acompanhados pela organista 
Grace Turner e pela pianista 
Suzanne Agan, um repertório 
de música religiosa e folclóri-
ca adaptado às suas possibi-
lidades vocais (ver: OJB, 08 
set 1968).

Passados 50 anos, escreve-
remos novamente: “Está fal-
tando alguém, no meio Batista 
brasileiro, que imite o notável 
exemplo de Danny Frank Whi-
pple”.

MÚSICA
ROLANDO DE NASSAU

A música no ano que não terminou
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
pastor, professor de Psicologia

O Senhor quer 
nos ouvir

“Eu te invoquei, ó Deus, pois 
me queres ouvir; inclina para 
mim os teus ouvidos, e escuta 
as minhas palavras” (Sl 17.6).

Ao abrir o seu cora-
ção a Deus, o sal-
mista explica sua 
mot ivação  pa ra 

buscar ao Senhor. “Eu Te in-
voquei, ó Deus, pois me que-
res ouvir: inclina para mim 
os Teus ouvidos e escuta as 
minhas palavras” (Sl 17.6).

Nossa capacidade de per-
cepção é limitada, nem sempre 
percebemos. E, muitas vezes, 
percebemos erroneamente. Por 
isso, a Bíblia fez questão de nos 
ensinar que, entendamos ou 

não, o Senhor sempre quer nos 
ouvir. Ele nos ouve, quando O 
buscamos alegremente. Ele nos 
ouve, quando nos revoltamos 
e não entendemos a Sua pro-
vidência.

Durante sua vida, cheia de 
altos e baixos, Davi também 
reagiu como nós, achando 
que o Senhor o desamparara. 
Porque esta é a mensagem do 
Inimigo - ele quer destruir a 
nossa dependência de Deus. 
Inspirado pelo Senhor, Paulo 
nos afirma: “Nada pode nos 
separar do Amor de Deus...
em Cristo Jesus” (Rm 8.37-39). 
É essencial nunca abandonar 
esta mensagem e certeza: o 
Senhor sempre quer nos ouvir. 

Ebenezer Carlos, pastor

Se o Brasil tivesse con-
quistado todas as Copas 
realizadas até hoje, teria 
entrado em campo com 

uma camisa ostentando 20 
estrelas sob o escudo da CBF. 
Ora, o Brasil de todas as Copas 
não se sagrou campeão de 
todas elas, justamente porque 
outras seleções competiram em 
alto nível e fizeram por onde 
merecer o título. Portanto, se 
“Um dia é da caça e outro 
do caçador”, certamente ex-
perimentamos o nosso dia de 
“caçasil”, isto é, a caça passou 
e para trás ficou o Brasil.

Essa história de achar que se 
fizéssemos isso, se trocássemos 
aquilo ou se tivéssemos mudado 
este ou aquele jogador teríamos 
vencido a partida, é coisa dos 

colecionadores de hipóteses. La-
mentavelmente, a realidade não 
lida com esse tipo de raciocínio. 
Ela, ao contrário, sugere três 
medidas para quem competiu 
e não conseguiu furar a retranca 
do adversário: avaliação, reava-
liação e determinação. 

Na vida espiritual é a mesma 
coisa. Deus quer que façamos 
uma avaliação do que somos, 
isto é, do time da nossa vida, 
onde normalmente escalamos 
para jogar as emoções, as in-
certezas e as dificuldades. A 
boa notícia é saber que “Deus 
o ama como você é, mas se 
recusa a deixá-lo desse jeito”, 
ou seja, chutando a bola na 
direção errada. É a vontade de 
Deus que você acerte o alvo e 
o alvo é Jesus. “Olhando para 
Jesus” (Hebreus 12.2) o seu 
coração estará em paz, o seu 

caminho seguro e a sua mente 
guardada pelo Senhor.

Ao reavaliar bem, lembre-se 
que o seu passado cheio de 
pecados, faltas e frustrações 
foi colocado sobre os ombros 
de Jesus, quando Ele carregou 
a cruz por mim e por você. 
Agora, Ele não somente quer 
salvar a sua alma como deseja 
redirecionar os seus passos. 

Daí, a sua determinação 
em seguir a Jesus mostrará o 
seu compromisso de correr 
para vencer, pois, em Cristo, 
“Somos mais do que vence-
dores” (Rm 8.37a). “Ainda 
que andemos pelo vale... Não 
temeremos mal algum, porque 
Tu estás comigo” (Sl 23.4). 

Resumo da partida: Deus 
está sempre pronto para mudar 
o placar da sua vida, saindo da 
derrota para a vitória.

Eber Soares de Souza, 
colaborador de OJB

Conforme informações 
da imprensa, a Copa 
da Rússia foi uma das 
melhores e mais bem 

organizadas. A França, que 

inventou o evento, foi a cam-
peã pela segunda vez. Houve 
muitas comemorações, não 
só na França, mas também em 
outros países, a começar pelos 
festejos na famosa avenida 
Champs-Élysées, onde milhares 
de pessoas estiveram reunidas.

Infelizmente, tal comemo-
ração acabou em violência 
com saques e depredações de 
lojas, resultando em inúmeros 
feridos pela tentativa policial 
de conter a situação usando 
gás lacrimogênio e bombas de 
efeito moral.

Portanto, podemos tirar uma 
lição disso tudo com aquilo 
que o apóstolo Paulo ensinou: 
“Os que competem nos jogos 
se submetem a um treinamen-
to rigoroso para obter uma 
coroa corruptível, mas nós o 
fazemos para ganhar uma co-

roa incorruptível” (I Co 9.25). 
Nós, cristãos, não somos con-
trários a disputa esportiva, mas 
devemos fazê-la com decência 
e ordem. Assim, amemos a 
Deus sobre todas as coisas e 
ao próximo como Cristo nos 
amou.

Brasil de 
todas as 

Copas

Copa da Rússia



o jornal batista – domingo, 05/08/18 5



o jornal batista – domingo, 05/08/186 reflexão

Jeferson Cristianini, pastor, 
colaborador de OJB

Esse tema, que virou um 
jargão nas Igrejas, é o 
nome de um ministério 
lindo, que cresce muito 

em nosso país. Nina Targino é 
a responsável por esse minis-
tério de oração pelos filhos no 
nosso país, e autora do livro: 
“Mães de joelhos, filhos de 
pé”. A escritora afirma: “Orar 
pelos filhos é uma necessida-
de urgente”.  

A realidade do nosso país e 
das nossas escolas, somadas 
à vulnerabilidade dos nossos 

filhos expostos aos conteúdos 
das redes sociais e da internet 
causa incômodo e preocupa-
ção nos pais. Os filhos têm na 
internet uma infinidade de in-
formações e inúmeros conte-
údos. Os portais os seduzem 
desde meras propagandas 
que induzem ao consumo, 
como ao acesso de conteú-
do pornográfico ou a jogos 
malignos - como Baleia Azul, 
que induz ao suicídio. Nossa 
juventude está cada vez mais 
vulnerável aos vícios. Desde 
o videogame até as drogas, 
que invadiram as escolas. Pes-
quisam e comprovam também 

que a sexualidade é vivencia-
da cada vez mais cedo pelos 
adolescentes.

A secularidade está sendo 
ensinada nas escolas e re-
forçada na faculdade. A pro-
miscuidade é resultado da 
liberalidade sexual proposta 
nas canções e no estilo de vida 
dos adolescentes e jovens do 
nosso país. O conteúdo de 
muitas escolas é preocupante 
aos pais, pois vem contami-
nado com visões políticas 
direcionadas e tendenciosas, 
com propostas de sexualidade 
sem responsabilidade e, ainda, 
a promoção da proposta da 

ideologia de gênero. O tempo 
da faculdade, que deveria ser 
uma alegria para as famílias, 
por verem seus filhos estudan-
do para desempenharem suas 
vocações, acaba se tornando 
uma grande apreensão, pe-
los inúmeros casos de filhos 
que abandonam a fé cristã, 
após conviver no ambiente 
acadêmico que está cheio de 
secularismo e de uma proposta 
liberal.

O diagnóstico claro e óbvio 
é que os nossos filhos estão 
expostos a grandes perigos, 
seduções, apelos bem prepa-
rados, ideologias seculariza-

das, e a libertinagem sexual, 
por isso, as mães precisam 
olhar esse cenário e dobrar 
seus joelhos por seus filhos 
e pelos filhos de suas amigas 
e irmãs. 

Oro e sonho que Deus le-
vante mães piedosas nas nos-
sas Igrejas Batistas do Brasil, 
para orarem pelos filhos e que 
façam um grupo de oração e 
apoio às mães que estão com 
dificuldades com seus filhos. 
Que as mães Batistas sejam 
mulheres de oração para que 
a próxima geração de cristãos 
permaneça de pé servindo ao 
Senhor.

Mães de joelhos, 
filhos de pé

Davi Nogueira, pastor, 
colaborador de OJB

Na hora da serie-
dade ,  devemos 
ser sérios; a vida 
exige maturidade. 

Mas há momentos onde po-
demos relaxar, descansar, 
curtir, brincar. A vida precisa 
ser leve. Passamos pela infân-
cia, mas não podemos deixar 
os sentimentos tenros saírem 
de nós.

A criança é pura e devemos 

ser como ela; não maldar, 
evitar a malícia, a malandra-
gem, esperteza. Pois esses 
hábitos podem ser mais des-
trutivos do que construtivos 
para a nossa espiritualidade. 

A criança ama, simples-
mente; mas, crescemos, e 
muitos de nós ficamos endu-
recidos para amar. Os adultos 
conhecem o oposto do amor, 
o ódio, e o cultivam em seus 
corações. O ódio é um abis-
mo de grilhões, dores, de-
silusões. Prefira o amor! O 

caminho do acolhimento, da 
meiguice, do afeto, que cria 
pontes que ligam e aproxi-
mam.

Conheço adultos que não 
abandonaram completamen-
te a infância e são felizes. 
Pedalam de bicicleta, soltam 
pipas, jogam videogame, 
card game e board game. Co-
lecionam carrinhos, figuras 
de ação e fazem festas temá-
ticas em seus aniversários. 
Tudo isso na dosagem certa, 
gera alegria. 

Quem foi criado na Igreja 
Batista, sabe o privilégio de 
ser Embaixador ou Mensagei-
ra do Rei. O que aprendemos 
nesta base fica para sempre 
em nossas vidas, forjando 
um caráter aprovado, uma 
espiritualidade ascendente e 
relacionamentos que perdu-
ram. “Uma vez Embaixador, 
sempre Embaixador!”.

Nunca deixe de ser criança. 
Cresça, amadureça; na hora 
da seriedade, tenha postura, 
mas nunca perca o vínculo 

dos sentimentos e sensações 
propícios da infância.

Disse Jesus, em Mateus 
18.3: “Eu lhes asseguro que, 
a não ser que vocês se con-
vertam e se tornem como 
crianças, jamais entrarão no 
Reino dos céus”. Jesus estava 
explicando sobre a necessi-
dade de mudar de vida, ser 
diferente, ter uma nova forma 
de pensar, um novo jeito de 
sentir. Jesus valoriza o interior 
de uma criança, afirma que 
devemos ser semelhantes.

Nunca deixe de ser criança
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Recentemente, pen-
sando em empresas 
que desejam se en-
volver com projetos 

de assistência social, desen-
volvimento comunitário e 
transformação integral do 
ser humano, Missões Na-
cionais lançou o programa 
Marcas Solidárias. Somando 
ao grupo, de atualmente 10 
parceiros, a empresa Videira 
Educação Financeira à Luz 
da Bíblia formalizou seu 
compromisso junto à Orga-
nização.

Anderson de Alcantara, 
responsável pela empresa, 
participou do jantar de lan-
çamento do programa em 
maio deste ano e neste perí-
odo realizou o procedimento 
para se tornar uma “Marca 
Solidária” de Missões Na-
cionais. Assim como outras 
empresas como Microsoft 
e Bye Bye Paper, a Videira, 
a partir de agora, será um 
empreendimento associado 
a projetos de grande impacto 
social, como a Cristolândia e 
a Missão Brasil Venezuela.

“A Junta de Missões Nacio-
nais sempre foi alvo das nos-
sas orações e ofertas como 
pessoa física. Sempre estive 
envolvido nas campanhas 
anuais, e agora com este 

programa é a chance que te-
nho que participar na esfera 
institucional”, explica An-
derson, que também conta 
que o programa veio como 
resposta para a pergunta de 
como sua empresa poderia 
ajuda a mudar a realidade 
social do Brasil.

“Hoje em dia é comum 
ficar na dúvida de qual pro-
jeto apoiar, pensando se o 
projeto está sendo levado a 
sério ou se não há corrupção, 
e vemos com clareza que a 
JMN é uma empresa íntegra. 
A confiança que recebemos 
em troca, nos dá a certeza 

que nosso ajuda será bem 
aplicada”, diz o empresário. 

No programa, a empresa 
pode se envolver de três 
formas diferentes com Mis-
sões Nacionais. A primeira 
é financiando projetos, aju-
dando na manutenção se 
tornando parceiro de algum 

missionário, na contribuição 
com suprimentos e também 
na ajudando com a infraes-
trutura das unidades espa-
lhadas pelo país. A empresa 
também pode se tornar asso-
ciada com ações que visam 
a reinserção social ou auto-
nomia das pessoas atendi-
das, com o oferecimento de 
vagas de trabalho, cursos ou 
bolsas de estudos, por exem-
plo. E, ainda, ser voluntária. 
A empresa pode ajudar os 
projetos desenvolvidos por 
Missões Nacionais de forma 
presencial e ainda vivenciar 
experiências que marcarão 
suas vidas, fortalecendo o 
compromisso social de sua 
empresa e colaborando para 
a motivação profissional de 
cada funcionário.

“Uma boa empresa precisa 
ser lucrativa não só para os 
sócios, investidores e fun-
cionários, mas também para 
a sociedade. A empresa tem 
que ser um agente transfor-
mador do meio que está in-
serida”, conclui o diretor da 
nova Marca Solidária.

To rne - se  t ambém uma 
Marca Solidária de Missões 
Nacionais! Envie um e-mail 
para falecom@missoesnacio-
nais.org.br mostrando seu 
interesse e saiba como.

Missões Nacionais fecha parceria com 
mais uma “Marca Solidária”

Pastor Milton Monte, gerente de Mobilização da JMN, firma parceria com o empresário Anderson 
Alcantara
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Elias Rivelle, jornalista, 
membro da Primeira Igreja 
Evangélica Batista em 
Pindamonhangaba - SP

Entre os dias 18 a 20 
de julho de 2018, no 
período das 14h às 
17h, a Primeira Igreja 

Evangélica Batista em Pinda-
monhangaba - SP (PIEB Pin-
da) realizou a Escola Bíblica 

Samuel Lopes S. Filho, diretor 
executivo da Convenção 
Batista do Mato Grosso

Sob o mesmo tema da 
última Assembleia da 
Convenção Batista Bra-
sileira (CBB) - “Vivendo 

o Reino de Deus” - e divisa 
em Mateus 6.33, entre os dias 
18 a 20 de maio de 2018, 
aconteceu a 35ª Assembleia 
da Convenção Batista Centro 
América (CBCA), na cidade de 
Juína - MT. O Encontro foi re-
alizado no templo da Primeira 
Igreja Batista da Cidade, que 
tem como titular o pastor Her-
mes Miguel Infantino Neto, a 
quem externamos nossa gra-
tidão, em nome dos Batistas 
de Mato Grosso, pela maneira 
hospitaleira e receptiva com 
que fomos acolhidos nesta 
Assembleia. Estendemos nossa 
gratidão também a toda equi-
pe e comissão organizadora. 

Os trabalhos foram presidi-
dos pelo então presidente, pas-
tor Deuslirio Ferreira, e contou 
com boa representatividade 
de mensageiros das Igrejas 
Batistas do estado de Mato 
Grosso. Os oradores, na oca-

de Férias (EBF) 2018, com 
diversas programações para 
crianças de 05 a 12 anos de 
idade. Cerca de 108 crianças 
e 21 adultos visitantes partici-
param das atividades nos três 
dias de evento. 

O encontro abordou o tema 
“O Segredo da Vitória” e 
dispôs de várias atividades, 
como aprendizados sobre a 
Bíblia, louvores, contação 

sião, foram: Carlos Henrique 
Ribeiro, pastor na Igreja Batista 
Boas Novas de Cuiabá; Clóvis 
Pereira de Souza Leão, pastor 
na Primeira Igreja Batista de 
Rondonópolis; e Gladiston 
Soares Pio, pastor na Primei-
ra Igreja Batista de Mirassol 
d´Oeste, que pregaram com 
muita propriedade sob o tema 
proposto.

Tivemos também a oportuni-
dade de ouvir os representan-
tes das nossas Juntas Missioná-
rias: pastor Alexander Torres 
Maia, missionário mobilizador 

de histórias, brincadeiras, 
dinâmicas, lanches, oficinas 
para adultos e ações vol-
tadas ao público infantil. 
Toda a programação da EBF 
2018 foi aberta ao público e 
concentraram-se na sede da 
PIEB Pinda.

A população da comunida-
de Cruz Pequena e adjacên-
cias participou da EBF 2018 
em conjunto com a Igreja 

da Junta de Missões Mundiais 
no estado de Mato Grosso e 
pastor Samuel Neves dos San-
tos, coordenador de Missões 
Nacionais da região Centro-
-Oeste, além do pastor Josias 
Otniel Siqueira, coordenador 
de Missões Estaduais.

Nesta Assembleia foi apro-
vada a alteração do nome 
da Convenção Batista Centro 
América, que passou a deno-
minar-se Convenção Batista 
de Mato Grosso, e ainda, foi 
eleita a diretoria para o biênio 
2018/2020, que ficou assim 

Batista, que disponibilizou 
recursos para o deslocamento 
dos moradores dessa região.

A Escola Bíblica de Férias 
foi organizada pelo Ministé-
rio Infantil em parceria com 
o ministério de Evangelismo 
e Missões e os demais minis-
térios da PIEB Pinda, tendo o 
auxílio de mais de 30 irmãos 
voluntários. Este evento, bem 
como o trabalho social de-

constituída: diácono Sírio Pi-
nheiro da Silva (presidente), 
da Primeira Igreja Batista de 
Cuiabá; pastor José Rodri-
gues Santiago (primeiro vice-
-presidente), da Primeira Igre-
ja Batista de Cáceres; pastor 
Gercioni Ferreira de Oliveira 
(segundo vice-presidente), da 
Igreja Batista de Jaciara; pastor 
Gilson Siqueira de Assis (pri-
meiro-secretário), da Primeira 
Igreja Batista de São José do 
Rio Claro; pastor Ademar Al-
ves dos Anjos Junior (segundo 
secretário), da Igreja Batista 

senvolvido junto a população 
da Cruz Pequena tem como 
objetivo levar os pequeninos 
a um encontro real com Jesus.

Pastor Ésio Moreira, minis-
tro titular e atual presidente 
administrativo da PIEB Pinda, 
tem expectativas quanto ao 
alcance das crianças pela 
Palavra de Deus e agradece 
pelo grande público presente 
na EBF 2018.

Ágape de Cuiabá; e pastor Cle-
ber Lemes de Souza (terceiro 
secretário), da Primeira Igreja 
Batista de Poxoréo.

Mais uma vez, tributamos 
somente a Deus a honra, a 
glória e o louvor, bem como, 
agradecemos a todos os Ba-
tistas de Mato Grosso, cada 
membro de nossas Igrejas, 
cada família, pela confiança 
depositada na Convenção Ba-
tista de Mato Grosso. Temos 
certeza que o Senhor suprirá 
todas as nossas necessidades 
em Cristo Jesus.

Assembleia dos Batistas Matogrossensses é marcada por 
eleição da nova diretoria e aprovação do novo nome

PIEB Pinda - SP realiza atividades para crianças 
nas férias escolares através da EBF 2018

Assembleia contou com bom número de participantes e levou mudanças importantes para os Batistas de Mato Grosso

Cerca de 108 crianças, entre 05 e 12 anos, participaram das atividades promovidas pelo PIEB Pinda - SP
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Amnom Lopes, coordenador 
da Juventude Batista 
Brasileira

“Você, porém, deve ir e 
anunciar o Reino de Deus” 
(Lc 9.60b)

Sabe o que é curioso? 
Todos os dias acon-
tecem encontros  e 
desencontros pelas 

vias da cidade. Não impor-
ta o modelo de cidade em 

Thiago Roberto, pastor, 
coordenador Teen Brasil 
- Coordenadoria de 
Adolescentes da JBB

Aborrecente, rebelde 
sem causa, recla-
mões, mimizentos, 
etc; são muitas as 

denominações maldizentes 
que essa geração recebe. Pre-
cisamos nos atentar sobre a 
forma que enxergamos os 
adolescentes do ano de 2018. 
E o mais importante, saber 
a resposta para o clamor da 
pergunta: “Como podemos 
auxiliá-los para que sejam 
produtivos no Reino?”

Segundo a UNICEF, o pla-
neta Terra tem hoje 1,2 bi-
lhão de adolescentes; desses, 
90% vivem em países em de-
senvolvimento; cerca de 71 

que você habita, é certo que 
você vai se encontrar ou, 
pelo menos, se esbarrar com 
alguém. Mas será que você 
compartilha a Vida nesses 
momentos? É por isso que 
voltamos a trabalhar um tema 
do nosso cotidiano: O Reino 
na Cidade.

O Reino na Cidade revela 
o desejo que temos de ver e 
viver uma juventude avivada, 
que busca a Deus de maneira 
intensa e demonstra isso na 

milhões não estão na escola 
e 75 milhões estão desempre-
gados, cuja maioria possui 
família necessitada de mais 
este recurso para compôr a 
renda da casa. Todos os anos, 
1 milhão e 400 mil adoles-
centes morrem em acidentes 
de trânsito ou violência urba-
na. Em alguns países, cerca 
de 1/3 das meninas sofrem 
de anemia; a puberdade e a 
crescente liberdade pessoal 
fazem adolescentes ainda 
mais vulneráveis à AIDS: de 
2.2 milhões que convivem 
com o HIV, 60% são do sexo 
feminino; mais de 1/3 das 
jovens adolescentes casam-
-se antes de completar 18 
anos. A gravidez precoce é 
uma das principais causas 
nas mortes de adolescentes 
na África.

vivência com o outro. A cida-
de ainda é o grande desafio 
da Igreja; é lá que precisamos 
mostrar a nossa força e cria-
tividade.

Inúmeras Juventudes têm  
agido e refletido a part ir 
desse conceito. Montamos 
um site com sugestões de 
atividades, devocionais, de-
safios, estudos, vídeos re-
flexivos, pregações e muito 
mais. Junte-se a nós nesse 
movimento e represente o 

No Brasil, 17 milhões de 
adolescentes convivem com 
diversas dificuldades, estão 
diante de imensas lutas e 
opressões; 10 adolescentes 
são assassinados por dia no 
país (estudo de autoria do 
sociólogo Júlio Jacobo Wai-
selfisz), sem somar as mortes 
por acidente de trânsito e 
suicídio.

O Brasil ocupa o 3º lugar 
em relação a 85 países no 
ranking de mortes de ado-
lescentes de 15 a 19 anos; 
perde apenas para México e 
El Salvador. São 54,9 mortes 
a cada 100 mil adolescentes. 
A maioria das vítimas é do 
sexo masculino (93%), com 
quatro até sete anos de estudo 
(62,1%). Proporcionalmente, 
negros morreram quase três 
vezes mais do que brancos. 

Reino na Cidade.
Cristo é o nosso modelo 

sempre! Pense no Mestre, 
um jovem de 33 anos, que 
mudou o mundo a partir do 
Seu estilo de vida. Será que 
podemos impactar nossas 
cidades com o estilo de vida 
que temos? Fica aí o nosso 
desafio! Vamos ocupar todos 
os espaços da sociedade civil 
e manifestar o Reino de Deus 
em todas as esferas.

Estamos com um espaço 

Como não citar o aumento 
da prostituição com os ado-
lescentes, abuso sexual, con-
vívio com a extrema pobreza 
e o analfabetismo? São tantas 
mazelas que não caberiam 
neste artigo.

Os dados acima nos alertam 
para a necessidade de olhar-
mos para os adolescentes por 
outro prisma; suas necessi-
dades e angústias precisam 
ser vistas como motivos de 
oração. Nunca passamos por 
um período em que a dúvida 
sobre a sexualidade fosse 
tão alta; meninos e meninas 
têm sido afetados por diver-
sos meios de comunicação, 
mídias sociais, amigos e a 
aprovação dos próprios pais, 
marcados para vivenciar o 
que Deus aponta para a di-
reção contrária. Talvez você 

semanal neste mês de agosto, 
quando teremos em todas 
as edições uma reflexão da 
Série: Juventude e Cidade. 
Acompanhe conosco, aqui 
em OJB. 

Nosso site é: mesdajuven-
tude.com.br

Util ize as hastags :  #so-
mosjbb #oreinonacidade 
#mesdajuventudejbb 

Para mais informações: 
contato@juventudebatista.
com.br 

se pergunte: o que eu posso 
fazer para mudar essa reali-
dade? 

A primeira ação é possuir 
olhos de amor direcionados 
para esta geração, oprimida 
e massacrada pelo mundo, 
que espera de suas famílias 
e Igrejas a oportunidade, a 
chance de vivenciarem outra 
realidade. 

A segunda ação é um de-
safio: fazer acontecer o que 
nos diz o Salmo 145.4: “Uma 
geração contará à outra a 
grandiosidade dos teus feitos; 
eles anunciarão os teus atos 
poderosos”.

Anuncie as Boas-Novas de 
Deus e se permita ser usado 
para transformar a direção 
que os adolescentes podem 
tomar sem Cristo, tornando-os 
produtivos para o Reino.

Um novo olhar sobre o adolescente
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Joseane Santos Oliveira, 
jornalista

Reativada em Alagoas 
desde 2017, a Missão 
Batista Cristolândia, 
que acolhe e trata 

pessoas com dependência 
química e em situação de rua, 
já começa a colher frutos para 
a Glória de Deus. A Organi-
zação cristã enviou, no início 
de junho, a primeira pessoa 
de Alagoas para participar 
do Projeto Radical Brasil, da 
Junta de Missões Nacionais. 
O Projeto tem como objetivo 
despertar vocações entre jo-
vens e adultos, profissionais 
ou estudantes, que queiram 
tomar uma atitude radical, 
dedicando-se voluntariamente 
por um determinado período 
no campo missionário.

Jairo Júnior, comunicação 
CBEES

Dar prosseguimento 
ao que tem sido 
feito, entendendo 
que essa é a dire-

ção de Deus para os Batistas 
capixabas. Com esse pen-
samento, o pastor Márcio 
da Silva Soares, da Primeira 
Igreja Batista de Muniz Frei-
re, assume a presidência da 
Convenção Batista do Estado 
do Espírito Santo (CBEES). A 
nova diretoria foi eleita no sá-
bado, dia 07, e tomou posse 
no domingo, dia 08, último 
dia da 101ª Assembleia da 
Convenção, realizada na Pri-
meira Igreja Batista de Cacho-
eiro de Itapemirim - ES desde 
a quinta-feira (05).

Pastor Márcio esteve como 
1º vice-presidente no manda-
to que acaba de se encerrar 
e ocupará, até 2020, o cargo 
que foi do pastor Doronézio 
Pedro de Andrade, da Pri-
meira Igreja Batista de Vitória 
- ES, nos últimos quatro anos.

“A presidência do pastor 
Doronézio foi um tempo de 
pacificação, de recuperar a 
credibilidade, diante de um 

O jovem Carlos Eduardo da 
Silva, que tem 25 anos de ida-
de, ficará por um período de 
três meses no Rio de Janeiro 
recebendo treinamento teórico 
o prático sobre dependência 
química, homilética e assun-
tos relacionados a questões 
espirituais. Eduardo é membro 

passado recente de algumas 
dificuldades e problemas que 
nós enfrentamos, de maneira 
que esse tempo, sem dúvida 
nenhuma, foi tremendamente 
usado por Deus para que pu-
déssemos voltar a trabalhar 
juntos e sonhar juntos”, des-
tacou o novo presidente.

Pastor Márcio Soares da 
Silva será o presidente 

da CBEES até 2020
Pastor Doronézio também 

celebrou o período em que 
Deus o sustentou na presidên-
cia. “O balanço é positivo. 
Hoje somos uma denomina-
ção mais forte, mais unida, 
com novos projetos. Muito 
bom ver o mover de Deus 
nesses quatro anos, os Batistas 

da Primeira Igreja Batista no 
Tabuleiro. Ele recebeu total 
apoio da sua liderança e mem-
bros, que aprovaram sua de-
cisão em Assembleia extraor-
dinária e custearam parte das 
despesas. Após o treinamento, 
poderá atuar em qualquer uma 
das etapas que compõem o 

tendo uma nova perspectiva, 
e a celebração desses últimos 
dias é um resultado disso. Eu 
louvo a Deus por esse tempo 
e finalizo o período como 
presidente com paz no cora-
ção, e com a certeza de que 
Deus nos usou para a glória 
do nome Dele”, afirmou.

A Assembleia
A Assembleia da CBEES é 

o evento mais importante da 
denominação Batista no es-
tado. Intercala momentos de 
louvor, adoração e ministra-
ção da Palavra com atividades 
deliberativas sobre a organi-
zação da Instituição. Neste 
ano, comemoram-se 115 anos 
do trabalho Batista no Espírito 
Santo e, durante a semana da 

Projeto Cristolândia.
Em Alagoas, a Cristolân-

dia é coordenada pelo pastor 
Wenbley Farias e sua esposa 
Rafaela Farias; atualmente 
está com 26 alunos e dois ra-
dicais. A estrutura é mantida 
pelas ofertas das Igrejas e de 
seus membros. A Organiza-

Assembleia, foram realizados 
cultos de celebração, alusivos 
à data em Cachoeiro.

Os momentos de adoração, 
louvor e reflexão desta 101ª 
edição contaram com a partici-
pação dos coros da Associação 
dos Músicos Batistas do Estado 
do Espírito Santo (Ambees), do 
Centro de Educação Tecnoló-
gica Batista do Estado (Cete-
bes), dos Homens Cantores 
de Vitória e do cantor e com-
positor Carlinhos Félix. O ora-
dor oficial foi Hélio Schwartz 
Lima, pastor emérito da Igreja 
Batista da Penha, de São Pau-
lo, que ministrou mensagens 
relativas ao tema do evento, 
“Vivendo em santidade”.

Próxima meta: chegar 
a 100 mil Batistas 
no Espírito Santo

“Em 2028, nós chegaremos 
a 100 mil Batistas no Espírito 
Santo. Nós vamos avançar, 
meus irmãos, para a Glória 
de Deus”. Foi esse o chamado 
lançado pelo pastor Diego 
Bravim, diretor executivo da 
CBEES, ao anunciar, na noite 
de sábado, o Movimento Mul-
tiplicar. A meta é elevar ainda 
mais a presença da denomina-

ção conta com um grupo de 
voluntários que dão aulas de 
reforço e alfabetização para os 
internos. Os acolhidos seguem 
uma rotina diária de devocio-
nal, cultos, estudos, atividades 
de manutenção da estrutura da 
sede e terapias ocupacionais.

Para o pastor Wenbley, o 
desempenho de Eduardo é 
um grande exemplo para os 
demais jovens que fazem par-
te da Instituição, e também 
a prova viva de que vale a 
pena acreditar no poder trans-
formador do Evangelho de 
Cristo. “Eduardo é um grande 
exemplo de que vale a pena 
acreditar na transformação de 
vida pelo poder do Evange-
lho”, disse. A Cristolândia em 
Alagoas fica na Avenida José 
Magalhães, 422, Rio Largo, ao 
lado da CEASA. 

ção em território capixaba nos 
próximos dez anos, por meio 
de ações centradas nos eixos 
“Discipulado”, “Expansão” e 
“Nova Geração”. Atualmente, 
existem 81 mil Batistas em 
483 Igrejas filiadas à Conven-
ção, estabelecidas em todos 
os 78 municípios do estado.

A nova diretoria da Conven-
ção Batista do Estado do Espí-
rito Santo (CBEES) ficou assim 
composta: pastor Marcio da 
Silva Soares (presidente), da 
Primeira Igreja Batista Muniz 
Freire; pastor Lemim Lemos 
(1º vice-presidente), da Pri-
meira Igreja Batista Praia da 
Costa, em Vila Velha; pastor 
Tiago Lopes Pedro (2º vice-
-presidente), da Primeira Igreja 
Batista Campo Grande, em 
Cariacica; missionária Fabíola 
Molulo  (3º vice-presidente), 
da Primeira Igreja Batista Praia 
da Costa, em Vila Velha; pas-
tor Rogerio Borghi (1º secretá-
rio), da Igreja Batista da Praia 
do Suá, em Vitória; pastor 
Ismael Anderson (2º secretá-
rio), da Igreja Batista do Vale 
Encantado, em Vila Velha; e 
pastor Antonio Jorge (3º se-
cretário), da Igreja Batista de 
Pedra D’Água, em Iconha.

CBEES realiza 101a Assembleia, elege nova diretoria e 
celebra os 115 anos do trabalho Batista no Espírito Santo

Missão Cristolândia - AL envia jovem para 
capacitação no Rio de Janeiro

Pastor Wenbley, Eduardo e Rafaela FariasCarlos Eduardo e a turma do Radical Brasil

Diretoria tomou posse no último dia da 101ª Assembleia da CBEES
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Redação de Missões 
Mundiais

Missões Mundiais 
a p o i a  o  D i a 
Continental de 
Oração promo-

vido pela União Batista Latino-
-Americana (Ubla) e que este 
ano é celebrado hoje, 05 de 
agosto. 

Atendemos à convocação 
da Ubla e estendemos este 
convite a todas as Igrejas para 
que neste primeiro domingo 
de agosto estejam em oração 
por toda a América Latina. 

“Nosso desejo é que todo 
o povo Batista do continente 
americano esteja unido neste 
dia em oração, colocando 
nas mãos do Senhor o avanço 
do Evangelho em nosso terri-
tório”, disse o pastor Parrish 
Jácome Hernández, diretor 
executivo da Ubla.

Ser um vocacionado é 
entender que o que 
Jesus nos deu é para 
ser dividido com ou-

tros. Nossa vocação é servir 
dividindo o que somos, vi-
vemos e fazemos com qual-
quer pessoa, em qualquer 
lugar. Enxergar necessidades 
e trabalhar para minimizá-las. 
Viver como Cristo. Ser como 
Cristo. Servir.

Quantas vezes afirmamos 
que tudo o que temos e so-
mos pertence a Deus? Difícil 
é entender como isso se ma-
nifesta de forma prática, ainda 
mais quando olhamos para o 
nosso jeito de viver e lembra-
mos destas palavras: “Assim 
também a fé, por si só, se não 
for acompanhada de obras, 
está morta” (Tg 2.17).

O que você tem feito com 
tudo o que Deus te deu? Você 
é uma resposta para alguém? 
Deus escolheu você para fa-
zer algo aqui na Terra. Algo 
que Ele separou para você 

Ele ora para que a Igreja olhe 
com os olhos de Jesus para 
todas as cidades até os confins 
da Terra. Além da oração, pas-
tor Parrish pede que também 
reforcemos nossos conheci-
mentos sobre as necessida-
des do continente americano, 
apoiados por leitura bíblica e 
reflexão sobre este enfoque.

Motivos de Oração:
• Plantação de Igrejas;
• Missões transculturais;
• Formação de nova liderança;
• Evangelização compassiva 
em diferentes áreas da socie-
dade.

“Mas recebereis poder, ao 
descer sobre vós o Espírito 
Santo, e ser-me-eis testemu-
nhas, tanto em Jerusalém, 
como em toda a Judeia e Sa-
maria, e até os confins da ter-
ra” (At 1.8). 

realizar neste tempo. Nada 
melhor do que servir a Deus, 
servindo ao outro.

Há 15 anos, o programa 
Radical envia jovens a dife-
rentes regiões do planeta para 

sinalizar o Reino de Deus. 
São cinco projetos: Radical 
África, Radical Ásia, Radical 

Haiti, Radical Latino-Ameri-
cano e Radical Luso-Africano 
que proclamam o Evangelho 
através do serviço em favor da 
vida e da promoção da digni-
dade do homem, conforme 
os padrões estabelecidos por 
Deus. 

Você é solteiro (a), maior 
de 18 anos, membro de uma 
Igreja Batista há, no mínimo, 
dois anos e tem, pelo menos, 
o Ensino Médio completo? 
Seja um missionário RADI-
CAL. Mais informações você 
encontra no site: www.misso-
esmundiais.com.br/va

Prazo de inscrições para 
novas turmas:

Radical Latino-Americano - 
01 de outubro de 2018.

Radical África e Radical 
Ásia - 19 de novembro de 
2018.

Radical Luso-Africano e Ra-
dical Haiti - aguarde.

Faça parte. Envie um e-mail 
para: crh@jmm.org.br

Programa Radical faz 15 anos e abre 
inscrições para novas turmas

Dia Continental 
de Oração
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Marco Ferreira, conselheiro 
da Embaixada Pastor Renato 
Gomes

No último sábado, 
dia 07 de julho de 
2018, a Embaixa-
da Pastor Renato 

Gomes, da Primeira Igreja 
Batista em Rio da Prata - RJ, 
participou de um evento ma-
ravilhoso. Eles participaram de 
uma palestra sobre meio am-
biente e sustentabilidade, com 
o Mestre em Meio Ambiente 
Filipe Martins, da página Papo 
com Gaya. Os meninos da 
embaixada tiveram algumas 
instruções dos agentes de de-
fesa ambiental da Guarda Mu-
nicipal e da administração do 
parque, e depois fizeram uma 
grande limpeza das trilhas do 
Parque Municipal Bosque da 
Barra, na Barra da Tijuca - RJ.

O conselheiro Marco Ferrei-

Ycléa Cervino

O dia 12 de junho 
de 2018 foi mui-
to especial para o 
Seminário de Edu-

cação Cristã. Toda a comuni-
dade de professores, alunos 
do SEC e líderes Batistas em 
Pernambuco se reuniram para 
agradecer a vida da professora 
Milzede, muito querida por 
todos e que deixa um exemplo 
de honestidade, compromisso 
e amor por Missões e pelo 
SEC. Na ocasião, falou a pro-
fessora Iracy de Araújo Leite 
que trabalhou muitos anos na 
Igreja com a homenageada e 
outras pessoas ligadas a ela 
e que deram testemunho do 
valor da sua vida. 

A professora Milzede, oriun-
da de família temente a Deus, 
desde criança foi ativa nas ati-
vidades da Igreja da Estância, 
em Recife - PE. Recebeu a cha-
mada missionária e preparou-
-se no Seminário de Educação 
Cristã. Durante seus estudos 
participou das comemorações 
do Jubileu do SEC, cantava com 
sua bela voz, tocava acordeon 
e piano, sempre se destacando 

ra, que é inspetor na Guarda 
Municipal do Rio de Janeiro, 
viu a importância de reali-
zar esse tipo de ação com os 
meninos. “durante o trabalho 
com os meninos, principal-
mente quando vamos em tri-
lhas e acampamentos, percebo 
que os meninos não possuem 
a preocupação de preservar 
o meio ambiente, pois jogam 
sujeira na mata, arrancam mu-
das de planta, etc., então tive 
a ideia de fazer essa atividade 
com eles, aproveitando todo 
conhecimento do Mestre em 

em todos os programas por sua 
inteligência e dedicação. 

Em carta para o pastor Al-
cides Teles de Almeida, data-
da de 26.08.1969, D. Marta 
Hairston dá o seguinte teste-
munho: “Milzede recebeu o 
grau de Bacharel em Educa-
ção Religiosa e Música Sacra 
aqui no SEC em 1967. Desde 
aquele tempo vem servindo 
como diretora da Divisão de 
Música do Departamento de 
Educação Religiosa da Junta 
Evangelizadora. É uma jovem 
culta e talentosa, de capacida-
de intelectual bem superior à 
maioria das alunas. Aliás, re-

Meio Ambiente GM Filipe 
Martins, que ministrou as pa-
lestras e nos conduziu durante 
a limpeza do Bosque da Bar-
ra”, disse ele.

Os embaixadores que par-
ticiparam da programação 
reconheceram a importância 
de trabalhos como este. O 
embaixador Daniel do Espíri-
to Santo escreveu o seguinte: 
“Lá na limpeza da trilha eu 
pude ver que o meio ambien-
te está muito poluído. Uma 
garrafa demora anos para se 
decompor, um canudo pode 

cebeu o distintivo do SEC por 
ter alcançado a média global 
mais alta da turma durante os 
quatro anos de estudo. Mil-
zede canta muito bem, tendo 
sido solista com o Conjunto de 
Sinos na Convenção Nacional 
em Fortaleza em 1968, como 
também durante seu tempo de 
estudante. Esta jovem obreira 
tem talento artístico para dese-
nhar e é boa oradora. Embora 
tenha uma generosa porção 
de dons artísticos, é também 
uma jovem muito prática e 
organizada no que faz. A meu 
ver é ela uma das mais capa-
citadas e consagradas jovens 

matar várias espécies de ani-
mais. Lá eu vi jacaré, coisa 
que eu nunca vi na vida; eu 
vi macaco todo preto, todo 
branco. Lá eu achei vários 
lixos que poluem o meio am-
biente; eu vi que lá tem mui-
tos animais que não devemos 
alimentar, porque eles se 
acostumam com a mordomia 
e não vão caçar na mata. Vi 
também que existem vários 
tipos de lixos, seja reciclável, 
seja lixo tóxico. Lá, nós fize-
mos competições para testar 
o nosso conhecimento”.

que temos tido no SEC nestes 
anos,  de família culta, sendo 
irmã do professor Rubens Bar-
ros, educador e leigo muito 
destacado no trabalho batista 
neste Estado”.

Depois de formada apre-
sentou-se à Junta de Missões 
Mundiais e foi enviada para 
trabalhar na Bolívia onde, por 
dois anos, cumpriu o “Ide” 
de Jesus, até que acometida 
de uma enfermidade tropical, 
teve que voltar ao Brasil para 
tratamento. Foi quando encon-
trou o pastor Edwart Cavalcan-
te, com quem se casou e teve 
dois filhos: Maressa e Eduardo. 

O embaixador Samuel Teo-
doro, relatou: “Eu achei muito 
bom. Eu gostei das brinca-
deiras; acredito que essa ex-
periência foi muito boa para 
todos os meninos que foram, 
pois nos fez repensar sobre o 
que nós precisamos fazer com 
o nosso lixo; foi bom demais, 
gostaria ir novamente.”

Quem também deu a sua 
declaração foi o embaixador 
Gabriel Mendonça. “Eu tam-
bém achei muito bom a nós, 
aprendendo um pouco sobre 
o que é lixo. O lixo pode ser 
utilizado para várias coisas, 
aprendi com o instituto. Mas 
foi muito bom as brincadeiras 
sobre o lixo.”

Também participaram do 
evento o irmão Renato Freitas, 
pai de um Embaixador, e os 
Conselheiros Marco Pereira, 
Luiz Felipe Ribeiro e Renato 
Veloso.

Juntos, trabalharam ativamente 
em São Paulo, organizando 
Igrejas, ensinando Português 
aos missionários americanos 
e fundando trabalhos sociais. 

Em 1995, o SEC convidou 
o casal para vir ao Recife e 
completar a equipe da Casa 
da Amizade; ele como cape-
lão e ela como professora. Foi 
uma grande mudança, mas 
aceitaram o desafio e juntos 
serviram o melhor possível, 
até que o Senhor chamou o 
esposo e Milzede continuou 
sozinha no SEC. Organizou o 
Centro de Estudos Transcul-
turais e Missão como projeto 
para a titulação de Especialista, 
depois viajou para Viçosa – 
MG, onde fez o Mestrado em 
Missões no Centro Evangélico 
de Missões; serviu durante 
23 anos como professora do 
SEC, coordenadora da área de 
Missões e Estudos Avançados.

Que os Batistas brasileiros, 
também, agradeçam a Deus 
pela vida da professora Milzede 
e orem por ela, por sua família 
e pelo Seminário de Educação 
Cristã, para que continuemos na 
tarefa de formar obreiros para o 
trabalho do Mestre.

Professora Milzede Albuquerque completa 23 anos 
no Seminário de Educação Cristã em Pernambuco 

Embaixada Pastor Renato Gomes participa de 
palestra sobre meio ambiente e sustentabilidade

Despedida contou com a presença de professores, alunos do SEC e líderes Batistas

Conselheiro da Embaixada percebeu a necessidade de realizar um trabalho desse porte com os meninos
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Raquel Crespo de Moura 
Oliveira, filha, membro da 
Igreja Batista Carioca 

Pastor Rubem Antonio de 
Moura é filho de Geral-
do Antonio de Moura e 
Florentina Macedo de 

Moura; nasceu em 16 de setem-
bro de 1927, no município de 
Bom Jardim, em Águas Claras - 
RJ. Rubem foi batizado com 14 
anos pelo pastor Osmar Soares, 
na Igreja Batista do Fonseca, em 
Niterói - RJ.

No dia 02 de fevereiro de 
1952, Rubem ingressou no qua-
dro de funcionários do Banco 
do Brasil, saindo de lá apenas 
quando se aposentou, para se 
dedicar, exclusivamente, ao 
ministério pastoral, em 02 de 
fevereiro de 1975.

A história do pastor Rubem 
se entrelaça com a história da 
Campanha Nacional do Edu-
candário Gratuito (CNEG), um 
período da história da educa-
ção brasileira onde escola não 
era um direito de todos. Pastor 
Rubem desempenhou diversas 
funções, dentre elas, ser respon-
sável pela organização de esco-
las junto aos Órgãos Municipal, 
Estadual e Federal, no estado do 
Rio de Janeiro. Já no município 
de Niterói - RJ, era o presidente. 
Em sua gestão, foram organiza-
dos o Ginásio Estadual Professor 
Manoel Avelino de Souza e o 
Curso de Técnico em Contabi-
lidade.

O trabalho na CNEC influen-
ciou muito sua postura de vida, 
fazendo de sua relação com a 
CNEG algo muito importante, 
pois também ajudou a sedimen-
tar sua visão social e comunitá-
ria associada a sua fé cristã; o 
pastor Rubem procurou desen-
volver dentro do seu ministério 
um trabalho comunitário, junto 
às comunidades onde atuou.

Em 23 de janeiro de 1960, 
casou-se com Adília Crespo 
de Moura, sua esposa e com-
panheira de 58 anos de vida 
conjugal. Tiveram três filhos: 
Raquel Crespo de Moura de 
Oliveira, casada com Sergio An-
tonio Cândido Teixeira; Débora 

Crespo de Moura; e Rubem 
Antonio de Moura Junior, casa-
do com Claudia Rodrigues de 
Figueiredo, que lhes deu uma 
neta: Ayla Rodrigues de Moura.

No dia 23 de julho de 1964, 
o casal Rubem e Adilia se ale-
grava com a chegada de Rubem 
Jr., seu filho caçula. Além do 
nascimento do seu filho, algo 
aconteceu na vida do pastor 
Rubem, que tornou o dia 23 de 
julho uma data ainda mais im-
portante. Naquele dia iniciavam 
os trabalhos da Convenção Ba-
tista Brasileira na Primeira Igreja 
Batista de Niterói e, no mesmo 
dia, pastor Rubem sentiu o cha-
mado para o ministério pastoral, 
ao ouvir a mensagem do pastor 
Rubem Lopes, intitulada: “E a 
noite vem”; “Convém que eu 
faça as obras daquele que me 
enviou, enquanto é dia: a noite 
vem, quando ninguém pode 
trabalhar” (Jo 9.4).

Pastor Rubem fez o seu curso 
no Seminário Teológico Be-
tel, onde conviveu e teve o 
prazer de ser amigo do pastor 
Miranda Pinto e de sua família. 
Pastor Rubem sempre dizia 
que teve um grande privilégio 
em estudar com professores 
que ele admirava muito e que 
influenciaram o seu ministério: 
pastor David Gomes, pastor 
Argemiro Dutra, pastor Manuel 
Fontes de Queiroz, pastor Eneas 
Soares Menezes, pastor Ernesto 
João Bemhoeft, pastor Irland 
Pereira de Azevedo, doutor Jair 
Pereira Ramalho, reverendo 
João Pacheco Bento, reverendo 
doutor Laudelino de Oliveira 
Lima Filho, professora Tabita 
Kraule Pinto, reverendo Tan-
credo Mellevoye Costa, pastor 
Waldomiro Motta, professora 
Wanda Oliveira Gomes, pastor 
Othoniel Maximiano de Na-
zareth, reverendo bispo José 
Henrique da Matta, reverendo 
Stelleo Severino da Silva e pas-
tor José de Miranda Pinto. 

Em 13 de dezembro de 1969, 
ele se formou e foi ordenado ao 
ministério pastoral no dia 03 
de abril de 1971, a pedido da 
Igreja Batista de Nova Brasília. 
No seu ministério foi organiza-

da a Congregação em Jardim 
Cachoeira, hoje Primeira Igreja 
Batista de Jardim Cachoeira. 
Pastoreou também, como pastor 
interino, a Igreja Batista Central 
de Saquarema e Igreja Batista de 
São Vicente.

Outro grande amigo do pastor 
Rubem foi o pastor João Filson 
Sorem, que junto com um gru-
po de expedicionários evangéli-
cos, dentre eles José Antonio de 
Moura, irmão do pastor Rubem, 
fundam a Confraternização 
dos Ex-combatentes e Vetera-
nos Evangélicos (Confratex). 
O coração do pastor Rubem 
se apaixonou pela causa das 
forças armadas apresentada 
pelo pastor Sorem da seguinte 
forma: “Rubem, eles precisam 
de pastoreio também!”. Após 
o falecimento do pastor Sorem, 
pastor Rubem se tornou um dos 
líderes à frente da Confratex; foi 
presidente e presidente Emérito. 
“O Pastor Rubem na história da 
Confratex, teve honras militares 
sendo um civil. Conseguiu, 
junto ao Exército Brasileiro, o 
local para sede da Confratex; ele 
tinha acesso às forças armadas, 
algo que só um militar com pa-
tente possuía!”, declara o pastor 
Dejair Faria, atual presidente da 
Confratex. 

Pastor Rubem recebeu inú-

meras homenagens, títulos e 
condecorações:
• Homenagem “Honra ao Mé-
rito”, concedida pela CNEG 
- Setor Caramujo, Niterói -  RJ;
• Medalha da Confraternização 
- por serviços prestados à Pátria, 
concedida pela Conftarex - FEB, 
estado do Rio de Janeiro, em 
07/05/1983;
• Condecoração de Honra ao 
Mérito - por serviços presta-
dos, concedida pela Associa-
ção Batista Riodourense, em 
17/02/1986;
• Título de “Cidadão Iguaçua-
no” - Concedido pela Câmara 
dos Vereadores de Nova Igua-
çu, em 20/12/1986;
• Condecoração Honorífica 
Pr. A. B. Cristie (Alonzo Bee 
Cristie)- Honra ao Mérito - 25 
anos Ministerial, concedida pela 
Ordem dos Ministros Batistas do 
Estado do Rio de Janeiro, em 
20/07/1996;
• Medalha do Centenário do 
Término da Segunda Guerra 
Mundial, concedida pela Con-
fratex -FEB, estado do Rio de 
Janeiro, em 08/05/1995;
• Medalha “Amigo do Tiro-de-
-Guerra”, concedida pelo Tiro-
-de-Guerra 04/003, Caratinga 
- MG, em 25/08/2006;
• Medalha Marechal Machado 
Lopes, concedida pela Asso-

ciação dos Veteranos da FEB 
- Seção Mato Grosso do Sul, em 
24/09/2006;
• Medalha Sangue de Com-
batente em Defesa da Pátria, 
concedida pelos dos Ex-Comba-
tentes Associação Terezina - PI, 
em 27/12/2006;
• Homenagem do 2° Grupa-
mento Marítimo - CBMERJ - 
Guarda Vidas - Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro - RJ, em 2006;
• Medalha “Marechal Falconiè-
re”, concedida pela Associação 
Nacional dos Veteranos da FEB, 
Seção Regional de Florianópolis 
- SC, em 03/01/2007;
• Medalha “Capelão João Fil-
son Soren”, projeto do depu-
tado Estadual Walney Rocha, 
concedida em 21/06/2007;
• Homenagem “Honra ao Méri-
to”, por serviços prestados con-
cedido pela Primeira Igreja Ba-
tista de Vila de Cava, em Nova 
Iguaçu, no dia 12/08/2007;
• Homenagem “Honra ao Mé-
rito”, por serviços prestados 
concedido pela Primeira Igreja 
Batista de Nova Brasília, em 
Nova Iguaçu, no dia 27/12 
/2014;

Pastor Rubem foi o primeiro 
Capelão da Junta de Educa-
ção Religiosa e Publicações 
- (JUERP), um trabalho que de-
senvolveu com amor e carinho, 
sempre preocupado com a vida 
dos funcionários da Instituição.

Pastor Rubem foi membro 
das seguintes Igrejas: Igreja 
Batista do Fonseca, em Niterói 
- RJ; Igreja Batista do Caramujo, 
em Niterói - RJ; Primeira Igreja 
Batista em Pendotiba - RJ; Pri-
meira Igreja Batista de Vila de 
Cava - RJ; Igreja Batista de Nova 
Brasília; Primeira Igreja Batista 
de Niterói - RJ e Igreja Batista 
Evangélica do Engenho Novo - 
RJ (2003-2018).

A doença não foi um empeci-
lho para o pastor Rubem teste-
munhar. Sempre dizia a todos 
que cuidavam dele: “Muito 
obrigado!” No CTI do Hospital 
Pasteur, ficou conhecido como: 
“O tiozinho que louvava”. Jesus 
sempre foi o Senhor de sua 
vida! A Deus, toda honra e toda 
glória!

Pastor Rubem Antonio de Moura: uma vida 
dedicada a Deus! (16/09/1927 - 14/05/2018)
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Diego Resende, coach 
especialista em mudanças 
comportamentais, membro 
da Igreja Batista Atitude Zona 
Sul - RJ

As emoções influen-
ciam o nosso com-
portamento; é por 
meio dele que nos 

expressamos e agimos no 
mundo.

Ao longo do tempo, homens 
de princípios traíram suas es-
posas, pessoas com alta hierar-
quia desviaram dinheiro das 
empresas em que trabalharam. 
Ou seja, todas as conquistas 
podem ser facilmente esque-
cidas diante de um mau com-
portamento. E trabalhar essa 
questão é um aspecto crucial 

Sabemos que a Igreja 
revolucionária não é 
uma comunidade que 
pega em armas ou usa 

de violência para intimidar 
as pessoas. Ela é constituída 
de discípulos que negam a 
si mesmos e seguem a Cristo 
Jesus, o Senhor (Mateus 16.24-
27). Uma Igreja cheia do amor 
do Pai, da Graça de Cristo e 
do poder do Espírito Santo, 
voltada para o alto e para os 
perdidos. É a comunidade do 
perdão, aceitação e festa. É o 
Corpo Vivo de Cristo, cujos 
membros são dependentes 
do Senhor e ligados uns aos 
outros em profundo amor.

Uma Igreja revolucionária 
busca as coisas do alto onde 
Cristo está assentado à destra 
de Deus Pai (Colossenses 3.1 
- 4). Ela está comprometida 
com a pregação de todo o 
Evangelho, ao homem todo 
e em todo o mundo (Mateus 
28.18-20). Ela tem a liberali-
dade de Barnabé; o amor de 

porque são as ações que de-
terminarão os seus resultados; 
elas são expressas por seu 
comportamento, que é in-
fluenciado por suas emoções.

Note que a emoção é o gran-
de referencial do agir humano. 
Quando falamos de emoções, 
geralmente nos referimos ao 
modo como nos sentimos, e 
não ao que fazemos quando 
estamos sob influência deste 
ou daquele sentimento. Por 
exemplo, quando dizemos 
que alguém está zangado é 
porque deduzimos isso ao ob-
servar o seu comportamento, 
certo? E quando pensamos: 
“Ihh fulano está furioso, é me-
lhor não falar com ele agora”, 
estamos deduzindo o tipo 
de relacionamento que essa 

João; o espírito evangelístico 
de Paulo; a fidelidade de Es-
tevão; a intrepidez de Pedro 
e João Batista. Ela serve como 
Dorcas (Atos 9.36-40). É uma 
Igreja revolucionária porque 
não se conforma com este 
mundo, mas está em constante 
transformação no seu enten-
dimento para experimentar, 
a cada dia, a boa, agradável 
e perfeita vontade de Deus 
(Romanos 12.1-2). 

Sim, uma Igreja revolucio-
nária tem consciência de ser 
sal da terra e luz do mun-
do (Mateus 5.13-16). É uma 
comunidade relevante, está 
comprometida com a justiça 
social, cuja base é a Palavra de 
Deus. Ela denuncia o pecado 
e apresenta o Senhor Jesus 
Cristo como a única solução 
(Atos 4.12). Em sua expres-
são, é uma comunidade bela 
e singela; criativa e proativa; 
constituída de pessoas amá-
veis, perdoadoras, encoraja-
doras, perseverantes, ousadas 

pessoa pode ou não ter sob 
a influência dessa emoção. 
Quando você distingue um 
comportamento em particular, 
você distingue a emoção. 

É importante lembrar a di-
ferença entre comportamento 
humano e princípios, que são 
imutáveis. Mas, se você quer 
conhecer a emoção, observe 
o comportamento. A relação 
entre emoções e inteligência 
está no fato de que as emoções 
mudam a possível extensão do 
comportamento inteligente. 
Em outras palavras, se não sou-
bermos lidar com as emoções, 
tanto nossas quanto a dos ou-
tros, o nosso comportamento 
inteligente ficará comprometi-
do, ou seja, aquele que produz 
resultados positivos.

e alinhadas com as Escrituras. 
Pessoas que trabalham com 
amor, zelo e que têm deleite 
no trabalho do Reino de Deus. 

Na percepção e convicção 
de John Stott, “A Igreja tem 
dupla responsabilidade em 
relação ao mundo ao seu 
redor. Por um lado, devemos 
viver, servir e testemunhar no 
mundo. Por outro, devemos 
evitar nos contaminar por ele. 
Assim, não devemos preservar 
nossa santidade fugindo do 
mundo, nem sacrificá-la nos 
conformando a ele. Tanto o 
escapismo quanto o confor-
mismo são proibidos para 
nós. Esse é um dos temas 
principais da Bíblia, ou seja, 
Deus está convocando um 
povo para si e o desafiando a 
ser diferente de todos. ‘Sejam 
santos’, diz ele repetidamente 
ao Seu povo, “Porque eu sou 
Santo” (Levítico 11.44; I Pe-
dro 1.15-16). 

Uma Igreja revolucionária é 
composta de discípulos de Je-

O autorrelacionamento, tam-
bém chamado de inteligência 
intrapessoal, refere-se à capa-
cidade de se relacionar consi-
go mesmo de modo a formar 
uma imagem realista e positiva 
de si mesmo, desenvolver a 
autoconfiança, autoestima e 
ter controle sobre as próprias 
emoções.

Quer uma dica? Conheça 
a si. Essa etapa levará você 
a estar consciente de suas 
emoções e dos motivos pelos 
quais você age de determinada 
maneira, e entender, também, 
de que forma seus sentimentos 
influenciam sua performance 
profissional e pessoal. Saber o 
que é importante para você e 
a contribuição que você quer 
dar; identificar seus valores e 

sus que buscam a semelhança 
com Ele, a consequente matu-
ridade espiritual, têm uma cos-
movisão cristã da criação de 
Deus na qualidade ecônomos 
ou administradores; vivem a 
simplicidade de Cristo; dão 
um belíssimo testemunho de 
equilíbrio cristão; vivem na 
dependência do Senhor e es-
tão preparados para a morte, 
para o encontro com o Se-
nhor. Sim, devemos ser uma 
Igreja revolucionária que se 
importa com os que sofrem. 
O seu compromisso é com a 
influência do Evangelho em 
casa, na escola, no trabalho e 
em outros ambientes. 

A Igreja do Senhor Jesus, que 
é revolucionária, se importa 
com os moradores de rua, 
os mendigos, desemprega-
dos, os que têm necessidades 
especiais, enfermos, presos, 
menores infratores, mães sol-
teiras, dependentes químicos, 
os que vivem na imoralidade 
e os excluídos pela sociedade 

propósitos e, assim, construir 
sua visão.

Logo, é muito importante sa-
ber o que você quer e compro-
meter-se com seus objetivos. 
Nesse momento, seja flexível 
para lidar com as mudanças, 
faça os ajustes necessários, 
reveja os planos e estratégias 
que não estão funcionando. 
Entenda que a busca pela exce-
lência requer total alinhamento 
de emoções, pensamentos e 
comportamentos. Emoções mal 
administradas podem sabotar a 
melhor das intenções.

Não importa o tamanho do 
seu talento, é o seu comporta-
mento que define aonde você 
que vai chegar. Seja persisten-
te e mantenha a autodiscipli-
na. Que Deus te abençoe!

narcisista, egoísta e altamente 
consumista. À semelhança de 
Jesus Cristo, a Igreja revolu-
cionária deve andar por toda 
a parte fazendo o bem (Atos 
10.38). É uma comunidade 
marcada pelo seu estilo de 
vida semelhante ao da Igreja 
Primitiva. 

O Senhor quer que sejamos 
uma Igreja revolucionária, en-
gajada na mudança radical do 
homem e da sociedade; que 
não se conforma com o status 
quo. Que prega a Cristo e este 
crucificado (I Coríntios 2.1,2). 
Que se enche de compaixão 
pelos perdidos e aproveita to-
das as oportunidades para falar 
do Amor de Cristo. Uma Igreja 
contagiante, cujos membros 
são empáticos, simpáticos e 
que a vida de Cristo é a sua 
vida. Ela está comprometi-
da com a evangelização do 
mundo até que Cristo volte. 
O Senhor Jesus Cristo quer 
que sejamos essa Igreja para a 
Glória de Deus Pai.

Uma Igreja revolucionária

Por que é importante entender  
os seus comportamentos?
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Juvenal Netto, colaborador de 
OJB

Recentemente, o mun-
do inteiro parou para 
acompanhar a tentativa 
de resgate de 12 meni-

nos e o seu técnico de uma ca-
verna na Tailândia. Especialistas 
no assunto chegaram a admitir 
que retirar aquelas pessoas dali 
com vida seria praticamente 
um milagre. As condições eram 
extremamente desfavoráveis e 
exigiria muito esforço, perseve-
rança, amor, técnica e, acima 
de tudo, fé para conseguirem 
vencer todos aqueles obstácu-
los. Quanta apreensão a cada 
dia que se passava! Fome, frio, 
escassez de oxigênio, medo e 
escuridão do lado de dentro 

Ramon Oliveira, historiador 
e seminarista

Dias atrás, ao vascu-
lhar o meu celular, 
me deparei com uma 
crítica singular a triste 

realidade do meu estado: “E a 
cidade que tem braços abertos 
num cartão-postal; com os pu-
nhos fechados na vida real; lhe 
nega oportunidades; mostra a 
face dura do mal”. Pronto! Os 
quatro minutos que gastei ouvin-
do a música desencadearam dias 
de reflexão.

Os versos acima são retra-
tos de uma dura experiência 
compartilhada diariamente por 
cariocas e fluminenses. As es-
tatísticas comprovam isso. As 
últimas pesquisas do Instituto 
de Segurança Pública mostra-
ram, de forma muito sutil, os 
hematomas que esses “punhos 
fechados” são capazes de gerar. 

da caverna e do lado de fora, 
muitas estratégias, junção de 
especialistas de vários países, 
orações, lágrimas e muita ex-
pectativa. Mas, graças a Deus, 
depois de 17 dias de terror, 
todos foram salvos e o mundo 
todo festejou como se cada um 
daqueles meninos fizesse parte 
das nossas próprias famílias.

Apesar de todo o sucesso 
obtido pela equipe de resgate, 
quando todos foram retirados 
com vida, infelizmente, houve 
um preço a ser pago. Um dos 
mergulhadores que fazia parte 
da equipe de busca, não retor-
nou para casa. Uma vida se per-
deu; alguém teve que se doar. 

Este episódio ficará marcado na 
história como uma das maiores 
mobilizações de salvamento e 

Durante o ano de 2017, 57.357 
carros foram roubados e 23.387 
casos de furto de celulares foram 
registrados nas delegacias do es-
tado. Segundo o aplicativo Fogo 
Cruzado, no primeiro semestre 
de 2018, tivemos 780 pessoas 
mortas por armas de fogo. Eu 
não sei como você se sente, mas 
essas estatísticas foram mais que 
suficientes para incomodar a 
minha consciência.

Com a alma inquieta, levei a 
Deus aquilo que estava dentro 
do peito: “Como uma cidade, 
com tanta beleza e visibilidade, 
vive a tanto tempo nesse quadro 
de desesperança”? “Como eu, 
tão pequeno e fraco, frente a 
todos esses desafios, posso ser 
luz e sal para essa cidade”?

Em meio a todos esses pensa-
mentos, surgiu a proposta da JBB 
para o mês da Juventude - “O 
Reino de Deus na Cidade” -, o 
que reacendeu em mim uma ve-

resgate, principalmente, pela re-
percussão que obteve de toda a 
grande mídia mundial. Gostaria 
de fazer um paralelo neste mo-
mento tão oportuno sobre outra 
operação de resgate que deve ser 
considerada a maior de toda a 
história da raça humana.

Assim como aqueles 13 ho-
mens, toda a humanidade estava 
aprisionada, não por uma sim-
ples caverna, mas, pelo poder 
avassalador do pecado; sen-
tenciada a morte como conse-
quência deste pecado. A lei foi 
instituída para pôr ordem nas 
coisas, não obstante, ninguém 
era capaz de cumpri-la na sua 
totalidade e não havia mais nada 
que pudesse ser feito, tendo em 
vista que ao homem fora dado a 
liberdade de realizar as suas pró-

lha certeza: só podemos enfrentar 
esse cenário de caos, sinalizando 
a beleza do Reino de Deus!

O reinado de Deus foi a ên-
fase da mensagem de Jesus. No 
entanto, lamentavelmente, em 
muitas ocasiões, a Igreja esva-
ziou o sentido desta mensagem 
tão preciosa!

Jesus iniciou o seu ministério 
falando sobre isso. Em Mateus 
4.17, diz: “Arrependam-se, pois 
o Reino dos céus está próximo”. 
O próprio texto, em um primeiro 
momento nos remete a ideia do 
Reino como o céu. Entretanto, 
teologicamente, seu conceito é 
amplo demais para ser reduzi-
do a um lugar celestial. Desse 
modo, o que seria o Reino de 
Deus, afinal? Como observamos 
em Apocalipse 21, essa pergunta 
pode ser resumida como “A 
presença de Deus habitando 
entre os homens”! “Agora, o 
Tabernáculo de Deus está com 

prias escolhas; e ele optou por 
continuar pecando (Romanos 
6.23; Romanos 5.17-21). 

O Amor de Deus é tão grande 
pela sua obra-prima, o homem, 
que Ele resolveu criar um bri-
lhante plano de resgate. Ele 
mandaria aquele que tinha o 
preparo suficiente, capaz de 
vencer todas as barreiras; capaz 
de suportar as maiores humilha-
ções e escárnios; capaz de se 
colocar em nosso lugar, rece-
bendo toda a nossa sentença; 
capaz de cumprir integralmente 
toda a lei, satisfazendo todas as 
exigências necessárias para a 
nossa absolvição; capaz de dar 
a sua própria vida se preciso 
fosse (João 3.16; Romanos 10.4; 
II Coríntios 5.15).  

A vida de um mergulhador foi 

os homens, com os quais Ele 
viverá” (Ap 21.3). Em síntese, o 
Reino se refere propriamente a 
presença de Deus! O lugar onde 
Ele estabelece a sua vontade, 
que é boa, perfeita e agradável.

Ao seguir os passos de Jesus, 
cada indivíduo se torna um cris-
tão e, consequentemente, passa a 
exercer a vontade de Deus para 
determinado tempo em determi-
nado lugar. Em outras palavras, 
cada ser humano que um dia se 
arrependeu dos seus pecados e 
confessou a Cristo como seu úni-
co e suficiente Salvador, começa 
a fazer parte de uma nova cultura 
que desafia, problematiza e traz 
redenção para o estado de caos 
no qual a sua cidade se encontra. 
Dessa forma, como alguém tão 
frágil e fraco como eu poderia 
sinalizar o Reino de Deus frente 
a sensação de impotência que 
nos trava? A resposta é simples: 
encarando o verdadeiro sentido 

o preço a ser pago pelas vidas 
daqueles meninos, assim como 
o preço a ser pago pelo resgate 
de toda a humanidade foi a cru-
cificação do Filho de Deus. Ele 
nos libertou não apenas de uma 
caverna ou da morte física, mas, 
da segunda morte, a espiritual. 
Ele quitou a nossa dívida e nos 
reconciliou com o Pai. Retirou-
-nos da escuridão da caverna, 
que simboliza o inferno.

Por isso que o apóstolo Paulo, 
ao escrever aos Colossenses, 
disse que Ele nos libertou das 
trevas e nos transportou para o 
Reino do Filho do Seu amor; em 
quem temos a redenção pelo 
Seu sangue, a saber, a remissão 
dos nossos pecados (Colossen-
ses 1.13-14). Aleluia! Cristo nos 
resgatou.

da vida cristã.
A melhor maneira de transfor-

mar a história da nossa cidade 
é colocar no nosso cotidiano a 
seguinte oração: “Pai nosso, que 
estais nos céus; santificado seja o 
Vosso nome; venha a nós o Seu 
Reino; seja feita a Tua vontade”. 
Essa é uma das orações mais pe-
rigosas que alguém pode fazer: 
“Deus, como eu posso sinalizar 
o Reino de Deus aqui e agora?”. 
As respostas para esta oração 
podem passar por um simples 
“bom dia” e chegar a feitos ini-
magináveis.

Contudo, não se esqueça: você 
é um porta-voz do Reino de Deus 
na sua cidade. Ore, leia, pense e 
observe, pois você tem grandes 
possibilidades em suas mãos. 
Para encerrar, concluo meu texto 
deixando um velho e conheci-
do recado: “Grandes poderes, 
sempre são acompanhados de 
grandes responsabilidades”! 

O Reino 
diante  

do Caos

A maior ação de resgate da história




