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“Vejam como é grande o amor que o 
Pai nos concedeu: sermos chamados 
filhos de Deus, o que de fato somos!”

I João 3.1

A m o r  que 
justifica

Segundo domingo de agosto: Dia dos pais
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E D I T O R I A L

Nesta edição de OJB 
prestamos uma ho-
menagem aos pais; 
a todos aqueles 

que já tiveram o privilegio de 
sentir a doce sensação de ter 
um filho em seus braços, de 
poder cuidar, amar, ensinar a 
dar os primeiros passos, a falar 
a primeira palavra, e já senti-
ram todos aqueles impulsos 
e sentimentos de ser um pai. 
Também homenageamos os 
pais em que os filhos não têm 
o mesmo sangue, mas que 
são filhos do coração e com a 
mesma intensidade e carinho 
de um pai biológico.

A origem desta celebração, 
pelas pesquisas que fizemos, 
tem origem na cidade de Wa-
shington, nos Estados Unidos, 
por conta de uma jovem que 
desejou homenagear o seu pai. 
Por volta de 1909, uma moça 
de nome Sonora Louise Smart 
Dodd, filha de um veterano da 

guerra civil, John Bruce Dodd 
(algumas fontes de pesquisa 
dizem que o nome do pai de 
Sonora era William Jackson 
Smart), ao ouvir um sermão 
dedicado às mães, teve a ideia 
de celebrar o Dia dos Pais. Ela 
queria homenagear o seu pró-
prio pai, que viu sua esposa 
falecer em 1898 ao dar a luz 
ao sexto filho, e que precisou 
criar o recém-nascido e seus 
outros cinco filhos sozinho. Já 
adulta, Sonora sentia-se orgu-
lhosa do pai, ao vê-lo superar 
todas as dificuldades sem a 
ajuda de ninguém. Então, em 
1910, Sonora enviou uma pe-
tição à Associação Ministerial 
de Spokane, cidade localizada 
em Washigton, Estados Uni-
dos, e também pediu auxílio 
para uma Entidade de Jovens 
Cristãos da cidade. O primeiro 
Dia dos Pais norte-americano 
foi comemorado em 19 de ju-
nho daquele ano, aniversário 

do pai de Sonora. A partir daí 
a comemoração difundiu-se da 
cidade de Spokane para todo 
o estado de Washington. Por 
fim, em 1924, o presidente 
Calvin Coolidge apoiou a ideia 
de um Dia dos Pais nacional e, 
finalmente, em 1966, o presi-
dente Lyndon Johnson assinou 
uma proclamação presidencial 
declarando o terceiro domingo 
de junho como o Dia dos Pais 
(alguns dizem que foi oficiali-
zada pelo presidente Richard 
Nixon, em 1972). 

No Brasil, a ideia de co-
memorar esta data partiu do 
publicitário Sylvio Bhering 
e foi festejada pela primeira 
vez no dia 14 de agosto de 
1953, porém, com o objetivo 
mais focado no comercial, do 
que, de fato, na homenagem 
aos pais. Essa data foi alterada 
para o segundo domingo de 
agosto também por motivos 
comerciais, diferenciando-se 

da festa americana e europeia. 
Em nossas Igrejas, o Dia 

dos Pais não é um motivo 
comercial, mas um momento 
especial e festivo, para ofere-
cemos ação de graças a Deus, 
o maior exemplo de Pai que 
temos. Ele é um pai amigo, 
protetor, zeloso, amoroso, 
compreensível, justo e que nos 
oferece amor e perdão diário e 
incondicionalmente.

São inúmeros os filhos que 
estão em nossas Igrejas e já 
perderam os pais,  contudo, 
mesmo que o seu pai terreno 
não esteja presente, Deus está 
contigo em todas as horas. 
Como a Sua Palavra nos afir-
ma. o Pai Soberano jamais nos 
abandona, Confie em Seu cui-
dado e fidelidade. Você não é 
órfão e jamais estará sozinho; 
celebre ao Pai que te criou e 
adotou como filho amado e 
coerdeiro com Jesus, o Cristo. 
Deus o abençoe!
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bilhete de sorocaba
JULIO OLIVEIRA SANCHES

É responsabilidade pa-
terna sempre dar o me-
lhor aos filhos; esse é 
o ensino de Jesus ao 

justificar a bondade do Pai 
Celestial no relacionamento 
com Seus filhos e o universo 
(Mateus 7.7-12). Este modo 
do Pai do Céu agir existe e 
não muda com o correr dos 
tempos. Não só com os filhos, 
mas também com Suas criatu-
ras; Deus oferece o melhor a 
todos (Mateus 5.45). Mas, em 
relação aos pais humanos, o 
mesmo não ocorre. Nem sem-
pre os pais oferecem o melhor 
aos filhos. Às vezes, não por 
não tê-lo, mas por desco-
nhecerem o melhor. Que o 
digam as mães solteiras, que, 
ludibriadas por falsas juras 
de amor, cederam. Caíram 
e agora carregam sozinhas 
os filhos gerados em um mo-

Jeferson Cristianini, pastor, 
colaborador de OJB

A paternidade é um 
desafio. Sempre foi 
assim e, em nossos 
dias, a paternidade 

apresenta seus desafios con-
temporâneos. Jó se desponta 
como um bom exemplo de 
pai. Ele se dedicava aos seus 
filhos, preocupava-se continu-
amente com a área espiritual 
da vida deles. Jó é um para-
digma de fé, perseverança e 
devoção e também de pater-

mento de descontrole emo-
cional. Não há pais solteiros 
na sociedade, apenas mães, 
olhadas com desdém, evita-
das no convívio social como 
elementos perigoso, capaz de 
destruir lares e famílias. Ao 
homem não é imposto esse 
estigma. Por natureza, ele é 
irresponsável, incapaz de em-
purrar um carrinho de bebê e 
suprir o sustento do mesmo. 
A paternidade responsável é 
um problema recorrente na 
história humana. Os exem-
plos são múltiplos com varia-
das matizes.

I Samuel 2 relata a triste 
história do sacerdote Eli, que 
não conseguiu educar os fi-
lhos nos caminhos do Senhor. 
Mesmo advertido - (I Samuel 
2.12 e 3.13) - não foi capaz 
de corrigir os erros cometi-
dos pelos filhos e reverter 

nidade. Logo no início do seu 
livro, contemplamos o escritor 
falar do currículo desse servo 
de Deus: homem íntegro e 
reto, temente a Deus e que se 
desviava do mal. Essas qua-
lidades do caráter de Jó po-
dem ser vistas na forma como 
conduzia sua vida e como foi 
consagrado em seu viver, além 
de sua forma de cuidar de sua 
família através do zelo para 
com os seus filhos. 

Jó era um exemplo, a partir 
do seu caráter irretocável. 
Além de ser o homem mais 

a situação. Teve um trágico 
fim e trouxe ruína ao Povo 
de Deus. Davi falhou, como 
pai, ao fazer distinção entres 
os filhos. Eles provocaram-lhe 
muitas lágrimas e tragédias 
sanguinárias. Chorou em voz 
alta a morte de Absalão com 
lamentos doridos. Repetiu a 
experiência de Jacó ao tratar 
os filhos com destaques des-
necessários. Ainda hoje há 
pais que não aprenderam a 
lição, fazem distinção entre 
os filhos. 

Deus deu aos pais a respon-
sabilidade não só de gerar um 
novo ser, mas de encaminhá-
-lo à real experiência com o 
propósito divino. O livro de 
Provérbios é rico em conse-
lhos de como tratar e orientar 
os filhos no bom caminho.  

Paulo sintetiza a responsa-
bilidade dos pais, ao escre-

rico do seu tempo, Jó tinha 
um nome que inspirava con-
fiança. Certamente, seus fi-
lhos e filhas tinham orgulho 
de ter um pai íntegro e reto. 
Orgulho de saber que seu pai 
se desviava do mal, tinha uma 
conduta irrepreensível e que 
seu testemunho corroborava 
com suas palavras. Pai que 
não tinha duas palavras, que 
inspirava confiança plena nos 
filhos. A paternidade deve 
transmitir aos filhos segurança 
e credibilidade, e isso apren-
demos com Jó. A integridade 

ver Efésios 6.4: “Criai-os na 
doutrina e admoestação do 
Senhor.” O que vale dizer: 
filhos precisam de pais com-
prometidos com Deus e toda 
a doutrina bíblica. Pais que 
vivenciam experiência de 
salvação em Cristo oferecem 
o melhor aos seus filhos. Os 
filhos precisam de exemplos 
a serem imitados. Portanto, 
os pais devem cumprir a or-
dem divina. Ensinar os filhos 
no caminho em que todo ser 
humano deve andar convictos 
que jamais se desviarão dele 
(Provérbios 22.6). 

A sociedade moderna cla-
ma pela presença de pais de 
caráter  ilibado, que façam di-
ferença no significado do que 
seja ser homem de verdade. 
Homens que não se vendem 
por um prato de lentilhas, não 
se deixam corromper pelo 

dele era marcante e conta-
giante. 

Jó oferecia holocaustos de 
acordo com o número dos 
filhos e filhas, e não esque-
cia de nenhum. Jó não tinha 
um fi lhos preferidos. Ele 
queria o bem-estar espiritual 
e o crescimento de todos. 
Jó sabia que, de tempos em 
tempos, eles se reuniam para 
celebrar com seus banquetes 
e, após essas celebrações, Jó 
como um grande exemplo 
de pai, chamava filho por 
filho para os “santificar”. 

sistema vigente. Capazes de 
manter a palavra empenhada; 
mesmo com prejuízo, não 
mudam o conceito do que seja 
correto. 

O Salmo 15 oferece-nos o 
retrato de um pai que real-
mente foi pai. Os filhos imitam 
o comportamento dos pais. 
Adoram seguir seus passos, re-
petem com orgulho: “Quando 
crescer, vou ser igual ao meu 
pai”. Crescem e se decepcio-
nam com o que descobrem. 
Não receberam o melhor dos 
pais e tentam seguir outros 
caminhos, quase sempre da 
contestação. Você se consi-
dera um pai exemplar para 
seus filhos? Consegue dialogar 
com eles? Preocupa-se com o 
destino espiritual dos seus fi-
lhos? Ora por eles e com eles? 
Ainda é tempo de abraçar os 
seus filhos. 

Jó era um pai preocupado 
com a área espiritual da vida 
dos seus filhos (as), e assim 
mostra como os pais devem 
agir. A real paternidade deve 
levar os pais ao cuidado es-
piritual dos filhos. 

 Jó é um grande paradigma 
bíblico de paternidade. Pai 
que ama, ora, vigia, intercede 
e que almeja ver os filhos 
servindo ao Senhor. Precisa-
mos de pais de caráter imitá-
vel, conduta irrepreensível e 
devoção santa a Deus. Pais, 
pensem nisso!

O pai dá o melhor 
aos filhos

Paternidade bíblica
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
pastor, professor de Psicologia

O Senhor é 
escudo perfeito  

“O caminho de Deus é per-
feito; a Palavra do Senhor é 
provada; é um escudo para 
todos os que nele confiam” 
(Sl 18.30)

A Bíblia é o manu-
al que nos ensina, 
através da história, 
como aceitar a pro-

teção espiritual perfeita. “Este 
é o Deus cujo caminho é per-
feito. A Palavra do Senhor é 
comprovadamente genuína. 
Ele é um escudo para todos 
os que Nele se refugiam” (Sl 
18.30).

Nossa vida como discípulos 
de Jesus Cristo confirma a pre-
visão do Senhor: “No mundo 
tereis tribulações” (Jo 16.33b). 
Tribulações dentro e fora de 

nós. Tribulações quando solitá-
rios e quando na comunidade 
cristã. O autor do Salmo 18 
descobriu, pela prática diária, 
que ler e obedecer a Bíblia é 
o caminho para as soluções 
espirituais que Deus preparou 
para nós.

João nos revelou que a Pa-
lavra se fez carne e habitou 
entre nós. Como Sua missão, 
Jesus afirmou: “Eu Sou o ca-
minho, a verdade e a vida: 
ninguém vem ao Pai senão por 
mim” (Jo 14.6). Ler e obedecer 
a Bíblia é aprender, pela co-
munhão com Jesus, a maneira 
certa de usar a Palavra como 
nosso escudo perfeito da fé. 
Jesus nos garantiu: “Eu venci 
o mundo”. Jesus, a Palavra: eis 
o nosso escudo perfeito!

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

Ser pai é, acima de tudo, 
ser amigo, mas não um 
amigo qualquer que 
os filhos têm, mas o 

amigo para todas as horas, 
em quem sempre o filho po de 
contar. 

Ser pai é ser exemplo, não 
como o mundo ensina mas em 
que o filho deve se inspirar, 
seguir seus passos, se espelhar 
e ter o desejo de assemelhar-

-se, mesmo que em diferente 
profissão, mas igual no caráter, 
ética e perfil idôneo.

Ser pai é ser incentivador, não 
como um professor ou amigo 
e, sim, aquela pessoa que põe 
o ego do filho para cima, de 
maneira que ele acredite em si 
mesmo e vá em frente na vida, 
em busca o seu objetivo.

Ser pai é ser conselheiro, 
daqueles em que o filho sabe 
que pode contar com suas sá-
bias palavras, mesmo que do 
seu jeito mais carinhoso ou até 
sem jeito, mas que é alguém 

pronto para aconselhar sobre 
qualquer assunto no dia a dia.

Ser pai é ser pai no melhor 
sentido da palavra, com P 
maiúsculo e não apenas um 
“provedor” que coloca o filho 
no mundo e se acha por isso 
um “pai”, mas aquele que, não 
importa a idade que tenha, 
sempre se importará e terá 
orgulho de ser pai. 

Deus abençoe todos os pais 
e filhos nesta data especial que 
comemoramos. E que você 
jamais esqueça seu pai e nem 
seu filho. 

Manoel de Jesus The, pastor, 
colaborador de OJB

Em Mateus 5.45, ao 
falar sobre o amor que 
devemos ter com o 
próximo, Jesus men-

ciona o comportamento divi-
no para com os homens. Diz 
o texto: “Para que vos torneis 
filhos do vosso Pai Celeste, 
porque Ele fez nascer o Seu 
sol sobre maus e bons e vir 
chuva sobre justos e injustos 
(Mt 5.45).

Se fosse tomar este texto 

ao pé da letra, chegaríamos 
a uma conclusão precipita-
da. Diríamos, em relação a 
Deu s, tanto faz sermos bons 
ou maus, pois Ele abençoa 
justos e injustos. 

Ao comentar o texto, as-
sim nos escreve o professor 
Sayão: “Imagine o que acon-
teceria com este mundo se 
Deus abençoasse apenas as 
pessoas boas? É muito im-
portante entender que Deus 
não age conosco com base 
na retribuição imediata. Se 
fizesse isso quem sobreviria? 

Deus nos dá muito mais do 
que merecemos. Suas bên-
çãos não são só fruto do Seu 
amor, mas também de uma 
constante lembrança de que 
devemos nos voltar para Ele”.

A interpretação do profes-
sor Sayão vai ao encontro do 
nosso comentário. Ao agirmos 
como Deus, pagando o mal 
com o bem, devemos alimen-
tar a esperança de que a nossa 
atitude poderá levar a pessoa 
ao arrependimento. Ela, pode, 
mais tarde, voltar-se para nós. 

Por outro lado, embora 

Deus não retribua imediata-
mente o nosso pecado, Ele 
não deixa de tomar provi-
dências para que reconheça-
mos os nossos erros. Quando 
Caim ficou irado injustamente 
contra Abel, Deus antes lhe 
deu o aviso: “...O pecado jaz 
à porta; o seu desejo é contra 
ti, mas a ti cumpre dominá-lo” 
(Gn 4.7a). Isso se cumpriu 
depois nas próprias palavras 
de Caim, ao dizer após o ho-
micídio: “...Da Tua presença 
hei de esconder-me”. 

Quando Deus nos convida a 

sermos como Ele, nos convida 
a sermos perdoadores, pois, 
assim fazendo, colocamos a 
pessoa debaixo do juízo de 
Deus e não do nosso.

A Justiça de Deus é perfeita 
e o Seu amor também. Deus 
sempre tem como alvo nos 
levar de volta a Ele e, por ve-
zes, após pecarmos, Ele per-
mite que as consequências de 
nossos pecados nos encontre 
lá na frente. É bom evitarmos 
o pecado hoje para que não 
se amontoe à culpa sobre as 
vicissitudes do amanhã. 

Ser pai...

Deus e Sua justiça
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Cleverson Pereira do Valle, 
pastor, colaborador de OJB

Encontramos muitas 
pessoas desanimadas, 
desencorajadas, tris-
tes e desconsoladas ao 

nosso redor. Ao nos aproxi-
marmos de cada uma delas 
podemos ouvir suas angústias, 
lamentos e dores.

O apóstolo Paulo, em II 

Genevaldo Bertune, 
colaborador de OJB

“Mas eles são o Teu povo, 
a Tua herança, que tiraste do 
Egito com o Teu grande po-
der e com o Teu braço forte” 
(Dt 9.29).

Esse é um versículo 
extraordinário para 
nos lembrar a precio-
sidade, segurança e 

eternidade da nossa salva-

Coríntios 1.3, diz: “Bendito 
seja o Deus e Pai do nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Pai de 
misericórdias e Deus de toda 
consolação”. Como é confor-
tador saber que o nosso Deus 
é Deus de toda a consolação, 
que conhece nossa situação, 
sabe o que cada pessoa tem 
passado. Ele traz refrigério, e 
consola.

É interessante a continuação 

ção. É o fechamento, o selo, 
a conclusão de um capítulo 
onde, apesar de Moisés re-
capitular todas as fraquezas 
morais e espirituais do povo, 
termina exatamente com esta 
afirmação. 

Ela já começa advertindo: 
Quando Deus expulsar as 
nações e lhes der a terra, não 
caia na tentação de dizer: 
“Foi por causa da nossa jus-
tiça”. Não foi por causa dos 
méritos do povo, mas para 

do texto no verso 4: “ É ele que 
nos conforta em toda a nossa 
tribulação, para podermos 
consolar os que estiverem 
em qualquer angústia, com a 
consolação com que nós mes-
mos somos contemplados por 
Deus” (II Co 1.4).

Podemos também oferecer 
consolo aos doentes, enlu-
tados, abatidos porque rece-
bemos o consolo do Deus 

cumprir uma promessa feita 
a Abraão, Isaque e Jacó. Aí, 
então, ele começa a lembrar-
-lhes seus pecados: provoca-
ram a ira do Senhor da saída 
do Egito até a chegada onde 
estavam - Leste do Jordão 
-, em diferentes ocasiões: 
fizeram o bezerro de ouro; 
infamaram a terra; rebeliões 
e revoltas, bem como outros 
pecados em diversas outras 
ocasiões.

Apesar de tudo isso, Moisés 

consolador. É Deus quem nos 
conforta em toda a nossa tri-
bulação, não em algumas, mas 
em todas. E com o conforto de 
Deus nós também podemos 
consolar os que passam por 
angústia. 

Não estamos sozinhos, 
abandonados, jogados e es-
quecidos, pelo contrário, Deus 
está ciente da nossa situação 
e coloca pessoas certas para 

termina com esta declaração 
maravilhosa e confortadora 
para nossas almas. Nós, tam-
bém, apesar de salvos por 
Jesus, cometemos pecados; e, 
da mesma forma, reinciden-
tes, como no caso do povo de 
Israel. Mas, nós, muito mais 
que Israel, temos a nosso fa-
vor promessas e declarações 
ainda mais extraordinárias a 
respeito da nossa “tão grande 
salvação”, que não depen-
de das nossas obras, nossos 

trazer palavras de ânimo. Tam-
bém somos canais de bênçãos 
para pessoas que vivem em 
situações difíceis. Porque já 
experimentamos o consolo do 
Senhor, nós também podemos 
consolar outros.

Que jamais esqueçamos do 
Deus Consolador, o Espírito 
Santo, Aquele que está sempre 
conosco para nos dar todo o 
consolo necessário.

méritos; mas é tudo fruto da 
preciosa e Maravilhosa Graça 
divina (Efésios 2.8-9; Roma-
nos 3.21-24).

Tudo que temos a fazer é 
reconhecer esta condição de 
pecadores e permanecermos 
debaixo da justiça de Cristo 
pela confissão (I João 1.9); e 
aí, então, podemos afirmar: 
somos herança do Senhor! 

Filhos, herdeiros de Deus e 
coerdeiros com Cristo (Roma-
nos 8.17).

Deus consolador

Você é herança 
do Senhor!
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Wanderson Miranda de 
Almeida, colaborador de 
OJB

Você já parou para 
pensar sobre sua 
vida? Muitos não 
pensam sobre isso, 

apenas vão no “deixe a vida 
me levar”, mas, na verdade, 
a vida não leva ninguém. Se 
você é desses que não para-
ram para pensar sobre a pró-
pria vida, quero convidá-lo a 
pensar agora. Se você já pen-
sou ou ainda pensa, também 
está convidado a pensar mais 
um pouco. Quero pensar rapi-
damente em cinco fatos sobre 
a vida que considero de muita 
importância.

A vida é passageira. “Digo-
-vos que não sabeis o que 
acontecerá amanhã. Porque, 
que é a vossa vida? É um va-
por que aparece por um pou-
co, e depois se desvanece” 
(Tg 4.14). Ninguém vai viver 

para sempre com esse corpo 
que tem agora. Quando al-
guém nasce, uma coisa é cer-
ta: um dia morrerá. Esse fato 
deveria levar o ser humano a 
pensar mais sobre seus atos. A 
vida é passageira para todos e 
passa rápido. Estou com qua-
renta anos de vida, mas nem 
parece que já vivi esse tempo. 
Parece que ainda ontem me 
chamavam de gracinha (rs), 
tinha minha cabeça lotada de 
cabelos, não tinha olheiras, 
não sentia algumas dores que 
agora aparecem de vez em 
quando. Apenas parece, pois 
já tenho quarenta anos. O 
tempo não para.

A vida é feita de alegrias e 
tristezas. Preciso comentar? 
Tenho certeza que todos sa-
bem disso. Alguns dias são 
alegres, motivantes; outros 
dias são tristes, decepcionan-
tes. Também pode aconte-
cer as duas coisas no mesmo 
dia: alegria e tristeza. Não 

há como fugir, não há como 
escapar, pois nossa vida é 
assim. Já que não podemos 
viver apenas os dias alegres, 
precisamos aprender a lidar 
melhor com os momentos de 
tristeza. Como diz Augusto 
Cury, precisamos aprender 
a gerenciar nossas emoções. 
Elas não podem nos dominar. 
Nós devemos dominá-las. 
“Porque ainda que a figueira 
não floresça, nem haja fruto 
na vide; ainda que decep-
cione o produto da oliveira, 
e os campos não produzam 
mantimento; ainda que as 
ovelhas da malhada sejam 
arrebatadas, e nos currais 
não haja gado; todavia eu me 
alegrarei no Senhor; exultarei 
no Deus da minha salvação” 
(Hb 3.17-18).

A vida é única; ninguém 
voltará a esse mundo outra 
vez “E, como aos homens está 
ordenado morrerem uma vez, 
vindo depois disso o juízo” 

(Hb 9.27). Não há reencarna-
ção, ninguém voltará a viver 
outra vez no planeta Terra. 
Sendo assim, a pergunta é: O 
que você tem feito com sua 
vida? Muitas pessoas gastam 
a vida de maneira banal, com 
coisas que não trazem pro-
veito algum, e quando che-
gam ao fim da vida percebem 
quanta besteira fizeram, como 
poderiam ter aproveitado me-
lhor a vida, ter vivido de uma 
forma frutífera. O que você 
tem feito com sua vida?

A vida veio de Deus. “E 
criou Deus o homem à sua 
imagem; à imagem de Deus 
o criou; homem e mulher 
os criou” (Gn 1.27). O ser 
humano é obra de Deus. Foi 
Deus quem criou o homem 
e a mulher. Deus nos deu a 
vida de presente. Não somos 
fruto da evolução, mas somos 
fruto da vontade de Deus, 
que um dia resolveu criar 
Adão e Eva. Se recebemos a 

vida de Deus, devemos cui-
dar dela com todo o carinho 
possível, afinal, Deus não é 
qualquer um. Ele é o Cria-
dor de todas as coisas. Ele é 
soberano. Ele é único. Ele é 
incomparável. 

A vida é para ser vivida 
para Deus. “a fim de que nós, 
os que primeiro esperamos 
em Cristo, sejamos para o 
louvor da sua glória” (Ef 1.12). 
Nossa vida tem como objetivo 
glorificar o nome do Senhor, 
viver para Ele, fazer a vontade 
dEle, e não a nossa. Quem 
não vive assim, leva uma 
vida sem sentido, vazia, fica 
perdido por não saber o que 
fazer nesse mundo que está 
afundando no caos, no pe-
cado. Deus nos deu a vida e 
espera que nossa vida aponte 
para Ele; que todos vejam em 
nós o reflexo dEle. Vamos dei-
xar nossa vontade de lado e 
vivamos a vontade do Senhor, 
aquele que nos deu a vida.

Fatos sobre a vida

Juvenal Netto, colaborador 
de OJB

Até mesmo as pes-
soas mais simpati-
zantes dos filmes de 
terror, no momento 

em que se menciona o nome 
Satanás, ficam aterrorizadas, 
pois, no fundo, têm a consci-
ência de que a sua maldade 
vai muito além das repre-
sentações das telas. Ele foi o 
único ser que ousou desafiar 
a Deus; liderou uma rebelião 
que arrastou um terço dos 
anjos. Não tem como discu-
tir, o Diabo é um ser que tem 
poder. Ele foi escorraçado 
do céu sendo precipitado 
na terra e por isso é o maior 
responsável por tudo de ruim 
que já aconteceu no planeta. 

Alguns acreditam que este 

ser rebelde e mal tem poder 
para afastar as pessoas de 
Deus. Será mesmo que po-
demos atribuir-lhe tamanho 
poder? Jesus, quando cum-
priu o plano salvífico do Pai, 
o venceu definitivamente e 
ele foi preso e permanecerá 
neste estado por um período 
simbólico de mil anos até 
a segunda vinda de Cristo, 
segundo a interpretação dos 
amilenistas (Apocalipse 20.1-
3). Esta prisão não significa 
que ele esteja inoperante, 
mas, que o seu poder fora 
limitado; ele não pode mais 
impedir que as pessoas se 
convertam a Jesus e nem 
pode afastá-las da Sua pre-
sença. 

O apóstolo Paulo, ao escre-
ver para a Igreja em Roma, 
afirmou que nada pode nos 

separar do amor de Deus. 
Nenhuma tribulação, por 
mais dolorosa que possa ser, 
tem poder para nos afastar 
do Senhor. O capítulo 11 
da carta aos hebreus fala do 
testemunho de homens que 
venceram mesmo em meio a 
terríveis sofrimentos:

“Os quais pela fé venceram 
reinos, praticaram a justiça, 
alcançaram promessas, fe-
charam as bocas dos leões, 
Apagaram a força do fogo, 
escaparam do fio da espada, 
da fraqueza tiraram forças, na 
batalha se esforçaram, puse-
ram em fuga os exércitos dos 
estranhos. As mulheres rece-
beram pela ressurreição os 
seus mortos; uns foram tor-
turados, não aceitando o seu 
livramento, para alcançarem 
uma melhor ressurreição; E 

outros experimentaram escár-
nios e açoites, e até cadeias e 
prisões. Foram apedrejados, 
serrados, tentados, mortos ao 
fio da espada; andaram vesti-
dos de peles de ovelhas e de 
cabras, desamparados, aflitos 
e maltratados (Dos quais o 
mundo não era digno), erran-
tes pelos desertos, e montes, 
e pelas covas e cavernas da 
terra” (Hb 11.33-38).

Não somente estes, mas 
outros milhares também não 
negaram a sua fé em Cris-
to, mesmo tendo que pagar 
com o sacrifício da própria 
vida; pessoas que aos olhos 
humanos foram derrotadas 
porque morreram, mas aos 
olhos daqueles que creem 
no Evangelho e aos olhos 
de Deus foram vitoriosas e 
gozarão o prêmio da salva-

ção (Apocalipse 12. 10-11). 
Nenhum ser, circunstância, 
ou quaisquer outros fatores 
serão capazes de nos afastar 
do grande Amor de Deus 
(Romanos 8.31-39). 

À vista disto, o único ser 
competente para te separar 
de Deus é você mesmo, se 
vier a rejeitar a Cristo; Ele deu 
a maior prova de amor pelos 
homens quando saiu do seu 
trono de glória, desceu até a 
Terra, vestiu-se de homem, 
foi humilhado e escarnecido 
e, voluntariamente, se entre-
gou a morrer por nós na cruz, 
vencendo, definitivamente,  
todos os nossos inimigos. 
Então, não tenhas medo, pois 
como disse Paulo, em todas 
estas coisas somos mais que 
vencedores por intermédio 
daquele que nos amou.

Quem poderá nos 
separar de Deus?
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Quem vê hoje  o 
pastor Welling-
t o n  A m o r i m , 
coordenador da 

Cris tolândia São Gonça-
lo - RJ junto à sua esposa 
Alessandra,  nos púlpitos 
das Igrejas, e não conhece 
o seu testemunho de vida, 
não imagina tudo o que ele 
já passou. Quem o vê como 
nesta foto com seu f i lho 
Pedro, hoje com 11 anos, 
não imagina que Wellington 
perdeu os primeiros anos de 
vida do menino por causa 
das drogas e somente quan-
do ele já tinha três anos foi 
registrado pelo pai. 

Em vez de cuidar do seu 
filho pequeno, ele passou 
dois anos de sua vida nas 
ruas da cracolândia, onde 
apanhou, sentiu fome e foi 
humilhado. “Por causa das 
drogas, a família da mãe do 
meu filho não me deixava 
chegar perto dele, com toda 
a razão. E quando fui de vez 
para cracolândia, nem com a 
minha família eu tinha con-
tato mais”, conta o missioná-
rio, retratando a fase difícil.

S o m e n t e  e m  2 0 1 0 , 
Wellington foi alcançado 
pelo Evangelho, através do 
Projeto Cristolândia, e a par-

tir daí sua vida mudou. Ele 
foi tratado, casou, conse-
guiu formar-se na faculdade, 
tornou-se o primeiro jovem 
recuperado pelo Projeto or-
denado pastor e, quando seu 

filho já tinha três anos, ele se 
tornou pai.

“Por causa da minha antiga 
situação, foi um processo 
muito difícil retomar o con-
tato com meu filho. Deus já 

habitava em mim e eu sentia 
claramente, mas precisava 
mostrar isso para as outras 
pessoas, para recuperar a 
confiança um dia perdida”, 
explica ele, que hoje ajuda 

outros homens que passam 
por si tuação parecida no 
Projeto.

Passados oito anos, hoje, o 
missionário e seu filho têm 
uma relação saudável. Mes-
mo morando em São Paulo, 
em todas as suas férias Pedro 
vem para o Rio de Janeiro fi-
car com o pai e estão sempre 
em contato. “Quando vivia 
nas ruas, eu nunca poderia 
imaginar viver experiências 
que eu vivo hoje com meu 
filho. Ouvir dele que tem 
orgulho de seu pai pastor é 
uma felicidade que eu con-
sidero uma benção vinda de 
Deus”, diz.

O Dia dos Pais para o pas-
tor Wellington agora é um 
dia feliz. Graças ao investi-
mento dos Batistas brasilei-
ros no Projeto Cristolândia, 
o missionário  tornou-se um 
exemplo para o seu filho 
Pedro e também para todos 
os alunos da unidade em São 
Gonçalo, que são como seus 
filhos na fé. 

Nos ajude a avançar na 
transformação de vidas, para 
que assim outras histórias 
como essa possam aconte-
cer. Seja parceiro: https://
www.atos6.com/missoesna-
cionais/projetos/cristolandia. 

Ex-aluno da Cristolândia, missionário 
hoje, pode comemorar seu Dia dos Pais

Wellington com seu filho Pedro, em festa da Cristolândia nas férias de julho
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Paulo César N. de Abreu, 
voluntário EBF 2018, 
membro da Igreja Batista 
Memorial de Olinda - PE

“O céu é muito 
bom”. Esse foi 
o tema da 18ª 
Escola Bíblica 

de Férias (EBF) da Igreja Batis-
ta Memorial de Olinda - PE, 

José Carlos, pastor, missionário 
mobilizador da JMN

Nos dias 14 a 22 de 
julho de 2018 foi re-
alizado o Projeto Ide 
- Jesus Transforma 

na cidade de Tombos, em Mi-
nas Gerais. Cerca de 120 mis-
sionários foram às ruas do mu-
nicípio e realizaram atividades 
que envolveram todas as faixas 
etárias. As crianças participaram 
de cultos e várias recreações; os 
jovens assistiram a peças teatrais 

realizada no dia 28 de julho 
de 2018. Com a participação 
de cerca de 180 crianças, a 
EBF foi marcada pelo  ensina-
mento a respeito da morada 
que o Senhor Jesus Cristo tem 
preparado para aqueles que 
O aceitam como o Seu único 
e suficiente salvador: “o céu”. 

Liderados pela educadora re-
ligiosa Elcineide Melo G. Dias, 

e apresentações de danças com 
cunho evangelístico; e os adul-
tos foram abordados através de 
estudos evangelísticos nos lares, 
além de apoio de psicólogos e 
mentoria para mulheres.

Durante a Caminhada de Ora-
ção verificamos a carência da 
cidade em ouvir da Palavra de 
Deus e a falta de carinho que 
se mostra latente. Ao longo dos 
estudos bíblicos realizados nos 
lares, várias decisões em Cristo 
Jesus foram tomadas, assim 
como reconciliações em Cristo; 

que está à frente do ministério 
há 18 anos, a EBF contou com 
mais de 50 voluntários, entre 
professores, monitores e res-
ponsáveis pela alimentação 
das crianças. 

“Ao longo do meu ministé-
rio, onde tenho como objeti-
vo maior ajudar as pessoas a 
mudarem de comportamen-
to em relação à vontade do 

muitas famílias foram reestrutu-
radas e tornaram-se saudáveis 
em Jesus para a transformação 
da sociedade tombense.

Mais de três mil pessoas fo-
ram impactadas, com mais 
de duas mil conversões; após 
este trabalho evangelístico re-
alizado, a porcentagem de 
evangélicos terá um aumento 
considerável. 

Agradecemos a Deus pela 
vida dos missionários e as Igre-
jas que disponibilizaram os 
voluntários para este grande 

Deus Todo-Poderoso, tenho 
me preocupado grandemente 
também com as crianças, pois 
são puras e a elas pertencem 
o Reino dos céus. Mas, à me-
dida que crescem sem um 
ensino consistente sobre Deus, 
perdem essa pureza e esco-
lhem caminhos onde Deus, 
que é amor, bondade, paz, 
vida eterna, é trocado com 

projeto e para o avanço do 
Reino de Deus. Agradecemos 
também a presença dos pas-
tores Paulo, da Primeira Igreja 
Batista Travessão, em Campos 
dos Goytacazes - RJ; pastor 
Flávio, da Primeira Igreja Ba-
tista Aldeia, em Campos dos 
Goytacazes - RJ; pastor Ulisses, 
da Primeira Igreja Batista São 
Francisco do Itabopoana - RJ; 
pastor Felipe Guerra, da Pri-
meira Igreja Batista Rio Branco, 
em Campos dos Goytacazes - 
RJ; pastor Osvaldo Guerra, da 

facilidade por nossas próprias 
vontades. Por isso, investimos 
em atividades como essas, 
que levam nossas crianças à 
gloriosa presença de Deus, 
aprendendo que Jesus Cristo é 
o caminho, a verdade e a vida, 
e ninguém chega a Deus, se 
não for por Ele (João 14.6)”, 
relata a educadora religiosa, 
irmã Elcineide Melo G. Dias.

Primeira Igreja Batista Usina 
de Santa Maria, 7º Distrito de 
Bom Jesus; pastor José Carlos, 
da Igreja Batista Memorial de 
Macaé - RJ; pastor Jessé, da 
Igreja Batista do Turf-Club, em 
Campos dos Goytacazes - RJ; 
pastor Cléber, da Primeira Igre-
ja Batista de Goytacazes - RJ; 
pastor Rosmaninho, da Primei-
ra Igreja Batista de Raposo; pas-
tor Ronaldo, da Igreja Batista de 
Simonézia; e Luziane Castro, 
da Igreja Batista Memorial de 
Macaé - RJ. 

Missionários do Rio de Janeiro levam Projeto Ide - 
Jesus Transforma para o município de Tombos - MG

Igreja Batista Memorial de Olinda - PE 
realiza a 18a Escola Bíblica de Férias

Fotos: Érica Marques

Crianças e monitores participando da EBF 2018 na IBMOL - PE Cerca de 180 crianças e 50 voluntários participaram da 18° EBF 
na IBMOL - PE

Família pastoral da IBMOL. Pastor 
presidente Eminadabe G. Dias, educadora 
religiosa Elcineide  Melo G. Dias, e seus 
filhos, Estevão e Ester

Caminhada pelas ruas de Tombos - MG Crianças da cidade também 
receberam assistência durante a Trans

Equipe que atuou no trabalho missionário em 
Tombos - MG

Trans Tombos teve a presença de pastores 
na equipe
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Ascom Piba

Nos dias 13 e 14 de 
julho, os jovens da 
Primeira Igreja Ba-
tista de Aracaju - SE 

(Piba) participaram de um mini 
acampamento realizado na chá-
cara da Igreja - Manaim -, sob 
organização do irmão Bruno 
Teles, que lidera uma equipe 
de jovens universitários da Oral 
Robert University/USA e da uni-
versidade de Oklahoma/USA.

“Quando organizamos o 
acampamento perguntamos 
quais os maiores desafios 
enfrentados pela juventude 
na Piba e os temas foram: 
ansiedade, depressão, baixa 

Daniel Borges, auxiliar do 
ministério de Música da 
Primeira Igreja Batista de 
Cachoeiro de Itapemirim - ES

No dia 18 de julho 
de 2018, quarta-
-feira, às 19h, foi 
realizado o Recital 

de Inverno do Espaço Har-
monia, Escola de Música da 
Igreja Batista de Cachoeiro de 
Itapemirim - ES. O evento foi 
realizado no templo da Igreja, 
contou com a apresentação 
de 32 alunos em sete músicas 
executadas por eles com ex-
celência, sob a tutela de seus 
professores. Além de emocio-
nar os presentes com a apre-
sentação de tantas músicas, 
o evento contribuiu também 
para incentivar os alunos a 
continuarem estudando, bem 
como despertou interesse em 
pessoas para começarem a 
estudar também.

O Recital de Inverno foi uma 
noite de celebração a Deus 
e também de comemoração 
pelo resultado dos esforços 
e dedicação dos professores, 
alunos e toda a equipe que tra-
balha para o desenvolvimento 
da escola.

O Espaço Harmonia foi cria-
do com intuito de formar bons 
músicos e cantores, não so-
mente para a própria Igreja, 

autoestima e relacionamen-
tos. Preparamos o programa 
para as necessidades que a 
juventude tinha. Foi muito 
proveitoso porque a forma 

Quem foi ao Encontro foi in-
tensamente impactado. “Tive-
mos a presença de 73 jovens. 
Iremos repetir outros retiros 
nessa linha. Nós crescemos 

mas também para atender a 
demanda das Igrejas da cida-
de e a sociedade em geral, 
que carece de cultura e bons 

como fizemos fez com que os 
jovens compartilhassem suas 
experiências. Foi algo muito 
impactante”, disse o líder do 
grupo, Bruno Teles.

muito com as palestras e pu-
demos fazer amigos e estar 
em união”, disse o presidente 
da Juventude da Piba, Junior 
Tyjuka.

músicos.
Atualmente, o Espaço Har-

monia conta com 61 alunos, 
cuja a faixa etária varia entre 

08 e 65 anos, distribuídos em 
aulas de violão, teclado, baixo, 
bateria, guitarra, canto, violi-
no, cello, saxofone, clarinete, 

entre outros.
Para matrículas e informa-

ções: (28) 3522-0419 ou (28) 
99981-5348.

Espaço Harmonia, Escola de Música da IB de Cachoeiro 
de Itapemirim - ES, realiza Recital de Inverno 2018

Jovens da PIB de Aracaju - SE participam de 
mini acampamento em chácara da Igreja

Jovens da PIB Aracaju - SE compartilharam experiências, participaram de palestras e viveram momentos de comunhão

Recital serviu como incentivo para os alunos do Espaço Harmonia

Espaço oferece aulas de diferentes instrumentos musicais e recebe alunos de diferentes faixas etárias
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Joenalva Porto, jornalista da 
Igreja Batista do Bacacheri - 
PR

O presidente da Con-
venção Batista Bra-
sileira, pastor L. 
Roberto Silvado, 

foi agraciado com a meda-
lha Coronel Sarmento, em 
solenidade realizada no ga-
binete da Comandante-geral 
da Polícia Militar do Paraná, 
na segunda-feira, dia 30 de 
julho. A medalha é a mais alta 
condecoração da PMPR e é 
conferida anualmente aos que 
mais se destacaram em favor 
da segurança pública, e atua-

Comunicação JUBALP

Tradicional, há déca-
das, no Litoral Paulista, 
o Instituto de Inverno 
(IDI) é um Congresso 

realizado no mês de julho para 
jovens e adultos das Igrejas 
regionais. Em 2018 ocorreu 
na Primeira Igreja Batista de 
Santos, entre os dias 23 a 28 de 
julho, organizado pela juventu-

ram para promover mais paz 
e tranquilidade à sociedade.

Com toda a família presen-
te na solenidade, o pastor L. 
Roberto Silvado recebeu a 
medalha através da coman-
dante–geral, coronel Audilene 
Rosa de Paula. Para o pastor, 
a homenagem é motivo de 
louvor e gratidão a Deus.

“Quero agradecer a Deus 
pela honra de receber da Polí-
cia Militar do Paraná uma me-
dalha que tem um significado 
imenso para esta corporação. 
Agradeço pela cerimônia que 
tivemos com toda a minha 
família presente e por este re-
conhecimento da comunidade 

de Batista do Litoral Paulista. 
O evento, que acontece há 

mais de 50 anos, retornou em 
18 anos aonde tudo havia co-
meçado, e com o propósito de 
despertar as Igrejas regionais 
para a sua vocação missional. 
Centenas de pessoas das Con-
gregações de Praia Grande, 
Bertioga, Cubatão, São Vicente, 
Guarujá e Santos participaram 
ao decorrer da semana. 

do Paraná. É algo incrível na 
minha vida, neste momento 
que também estou comple-
tando 30 anos de ministério 
à frente da Igreja Batista do 
Bacacheri. Deus é incrível e 
surpreende aqueles que O 
servem de tantas maneiras 
diferentes. Eu louvo ao Senhor 
por poder servi-lO em Curitiba 
e no Paraná. Agradeço a todos 
também que tornaram possível 
receber esta honraria, através 
da medalha Coronel Sarmen-
to”, explica o pastor.

O tenente-coronel Éveron 
César Puchetti explica que 
são dignos desta honraria os 
cidadãos que se destacam na 

Os preletores foram os pas-
tores Michel, da Primeira Igre-
ja Batista de Bertioga; pastor 
Cleverson, da Junta de Missões 
Mundiais; pastor Hélder Cardin, 
reitor do Seminário Bíblico Pala-
vra da Vida; pastor Richard, da 
Igreja Batista Vila Ema; pastor 
Alípio, da Igreja Batista Boas 
Novas; e Segundo Almeida, da 
Primeira Igreja Batista de Mogi 
das Cruzes. A parte musical 

sociedade com posturas de 
defesa da vida, estímulo ao 
respeito à lei e as instituições, 
e liderança na sociedade para 
que ações de respeito e solida-
riedade se multipliquem entre 
os cidadãos. “A vida ministerial 
e pessoal do pastor Silvado é 
absolutamente compatível com 
os fundamentos das atividades 
da PMPR”, afirma o tenente. 

O promotor de Justiça Mi-
litar Alexandre de Carvalho 
também se pronunciou a res-
peito da homenagem. “Me-
dalha Militar para um líder 
espiritual: encontro proposital 
da segurança do homem com 
a proteção de Deus! Até no 

foi realizada pelas Igrejas: PIB 
de Bertioga, Missão Batista de 
Amparo à Mulher, Igreja Ba-
tista Betel, Cristolandia Litoral, 
Comunidade Batista da Paz, Pri-
meira Igreja Batista de Itapema 
Guarujá, Primeira Igreja Batista 
de São Vicente e Igreja Batista 
Cidade Ocian.

O evento foi realizado com 
o objetivo de levar as Igrejas a 
voltarem-se para Deus e Sua Pa-

detalhe da presença dos netos, 
filhos, genro e nora, Deus cui-
dou, de modo especial, para 
honrá-lo pela sua fidelidade e 
devoção pastoral”. 

A medalha Coronel Sarmen-
to foi instituída pela Lei Esta-
dual n°5.798, de 24 de junho 
de 1968. O coronel Joaquim 
Antônio de Moraes Sarmento 
foi reconhecido patrono da Po-
lícia Militar do Paraná por ter 
dedicado sua vida à corpora-
ção e pela luta na “Campanha 
do Contestado”, em 1912. Ele 
é um dos personagens mais 
emblemáticos da história do 
Paraná, principalmente nos 
momentos de conflitos. 

lavra. Diego Turato, presidente 
da JUBALP, celebrou o envolvi-
mento das Igrejas e, sobretudo, 
a atuação de Deus nos cultos. 
“Foi um excelente tempo de 
convicção sobre a vontade de 
Deus a nós”. 

Assim foi o IDI, que já deixou 
saudades aos participantes e 
jovens do Litoral e excelente 
expectativa para o do próximo 
ano.

PIB de Santos - SP recebe Congresso IDI,  
da Juventude do Litoral Paulista

Pastor L. Roberto Silvado recebe honraria 
da Polícia Militar do Paraná

Congresso acontece há 50 anos com o intuito de despertar as Igrejas para a obra missionária

Comandante-geral da PMPR, coronel Audilene Rosa de 
Paula D. Rocha, pastor L. Roberto Silvado, e a esposa do 
pastor, Hedy Silvado

Comandante-geral da PMPR, coronel Audilene Rosa de 
Paula Dias Rocha, e pastor L. Roberto Silvado

Pastor L. Roberto Silvado
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Redação de Missões 
Mundiais

Por meio do Programa 
Voluntários Sem Fron-
teiras, muitos jovens 
têm sido impactados 

pelo que tem visto e vivido 
nos campos missionários. Re-
centemente, dois grupos fi-
zeram parte do Programa e 
puderam ver, de perto, o que 
Deus tem feito aos povos por 
meio de Missões Mundiais. 

Helen Damasceno, membro 
da Primeira Igreja Batista em 
Goiânia; Viviane Lopes, da 
Igreja Batista em Nova Holan-
da; Hellen dos Santos, da As-
sembleia de Deus Despertai; 
e Danielly Ferreira, da Igreja 
Batista Central de Arraial do 
Cabo, estiveram em Medellín, 
na Colômbia, entre os dias 15 
e 30 de junho, atuando no 
PARE (Programa de Ajuda, 
Reabilitação e Esperança).

Junto com a missionária Sara 
Jane, as voluntárias conhe-
ceram os internos do PARE 
e realizaram um trabalho no 
Projeto “Vida em la Calle”, em 
busca dos moradores de rua. 
Entregaram sanduíches, sucos 
e falaram do Amor de Deus.

“Ficamos impactadas com 
a indiferença da sociedade 
para com os moradores de 
rua e pessoas em situação de 
prostituição”, conta uma das 
voluntárias.

O grupo também teve a 
oportunidade de participar da 
ministração dos cultos ao ar 
livre, conheceu muitas pessoas 
e foi abençoado pelos teste-
munhos.

“Agradecemos a Deus pela 
oportunidade de pregar o 
Evangelho e a boa recepti-
vidade de todos do PARE e 
também dos missionários, 
assim como de todo o povo 
colombiano”, agradecem as 
voluntárias.

As meninas pedem orações 
pela fundação PARE e seus 
internos, para que Deus forta-
leça e capacite os coordenado-
res e abençoe o trabalho.

“Também pedimos oração 
pelo Projeto “Vida en la Calle”, 
para que Deus esteja tocando 
o coração dos moradores de 
rua, dando-lhes interesse não 
pelo pão que perece, mas 
pelo Pão que dá a vida. Aos 

missionários que saem às ruas, 
clamamos a Deus proteção e 
direcionamento”, pedem as 
meninas que participaram da 
viagem.

Os voluntários André e Le-
tícia Tenório, do Paraná; Eli-
siane dos Santos, do Rio de 
Janeiro; Josefa de Freitas, do 

Rio Grande do Sul; e Isaiala 
Santos, de São Paulo, viveram 
grandes experiências em uma 
caravana a Moçambique. Na 
viagem que aconteceu em 
maio, eles puderam realizar 
grandes coisas neste que foi 
o nosso primeiro campo mis-
sionário na África. Eles foram 

usados por Deus para alcançar 
muitas vidas. Famílias inteiras 
chegaram a se render ao Amor 
de Jesus.

Assim que chegaram ao país, 
nossos voluntários foram re-
cepcionados pela missionária 
Jaqueline Mattos para uma 
reunião de treinamento e pla-
nejamento de como atuariam.

Em parceria com a Igreja Ba-
tista de Hulene, bairro da capital 
de Maputo, os jovens fizeram 
parte de um evangelismo in-
fantil que alcançou cerca de 
mil crianças e 285 conversões. 
Também foi ministrada uma pa-
lestra sobre a saúde da mulher. 
Muitas moças foram abençoa-
das com as informações.

Os voluntários tiveram tam-
bém a oportunidade de atuar 
dentro da Igreja nas classes de 
EBD e com mensagens nos 
cultos, palestras sobre família, 
saúde mental e um curso de 
capacitação de líderes para 
Kids Games.

Além dos trabalhos na Igreja, 
os participantes entregaram 
Bíblias e blusas do Brasil para 
as meninas que fazem cursos 
de costura, crochê e estudo da 
Bíblia na casa da missionária 

Jacqueline. Fizeram ainda um 
trabalho evangelístico nas es-
colas na cidade de Chigubuta, 
onde mais de 100 crianças 
foram alcançadas e ficaram 
muito interessadas em saber 
mais sobre Jesus.

Os lares também foram 
abençoados pelo grupo de 
voluntários e muitos chefes de 
família tomaram a decisão de 
entregar a vida a Cristo.

“O Senhor Jesus operou 
maravilhas através de nós 
junto ao povo moçambica-
no nesses dias. Cremos que 
muito mais Ele fará”, de-
clarou a voluntária Isaiala. 
Em outubro, uma caravana de 
voluntários vai levar alegria 
ao Uruguai por meio de ações 
estratégicas e contextualiza-
das de evangelismo. E você é 
nosso convidado. Faça logo 
a sua inscrição: voluntarios@
jmm.org.br.

Embarque nesta viagem e va-
mos, juntos, alegrar os povos 
com o poder do Evangelho. 
O programa Voluntários Sem 
Fronteiras usa a sua vida para 
levar a vida de Jesus a diversos 
cantos do mundo. Conheça, 
envolva-se e faça parte.

Voluntários Sem Fronteiras:  
embarque nesta viagem



o jornal batista – domingo, 12/08/1812 notícias do brasil batista 

Lidiane Ferreira, jornalista da 
Convenção Batista Brasileira

A cidade de Ilhéus - BA re-
cebeu a maior reunião 
dos Batistas do estado. 
Lá, foi realizada a 95ª 

Assembleia anual da Convenção 
Batista Baiana, entre os dias 26 
e 29 de junho de 2018. Foram 
543 inscritos, 244 Igrejas e 137 
cidades. Às noites, mais de duas 
mil pessoas participaram das 
celebrações e outras milhares 
acompanharam a transmissão ao 
vivo pelas redes sociais. Confor-
me as palavras do pastor Erivaldo 
Barros, secretário-geral da CBBA, 
“A Semana Batista em Ilhéus 
glorificou ao Senhor Jesus, atra-
vés da comunhão, capacitação 
e motivação para o avanço dos 
Batistas em toda a Bahia”.

“Jesus, a verdadeira alegria!”. 
Esse é o tema da Campanha 
de Missões Estaduais, estam-
pada em camisas, cartazes e, 
especialmente, nos sorrisos dos 
Batistas presentes na reunião 
convencional. As Assembleias 
têm sido local não apenas para 
deliberações da denominação, 
mas reencontros, adoração ao 

Victor Lino Pinheiro, pastor, 
secretário-executivo da 
Associação Batista Iguaçuana

A Associação Batista 
Iguaçuana (ABIG), no 
Rio de Janeiro, reuniu-
-se em sua 77ª Assem-

bleia anual durante os dias 04 
a 07 de julho de 2018, nas de-
pendências da Igreja Batista de 
Jardim Nova Era (IBANE), que 
completou 50 anos no dia 07, 
pastoreada pelo pastor Victor 
Lino Pinheiro. 

A Associação congrega 91 
Igrejas, três Congregações, com 
14.485 membros e em torno 
de 200 pastores. Durante a 
77ª Assembleia foi eleita a di-
retoria para o próximo biênio 
2018/2020, em que torna-se 
presidente o pastor Rogério Al-
ves de Alencar (pastor titular da 
PIB de Austin).

Os mensageiros da 77ª As-
sembleia ABIG seguiram o tema 
anual da Convenção Batista 

Senhor, comunhão, celebração 
e capacitação.

As atividades foram realizadas 
no Centro de Convenções de 
Ilhéus. Os convencionais foram 
recebidos pelos irmãos da Igreja 
Batista Lindinópolis, a anfitriã do 
evento, que celebrou os seus 60 
anos no dia 25 de junho. A par-
ticipação musical ficou por conta 
de ministérios de louvor e coral 
locais, coral das Esposas de Pas-
tores, Cristolândia e Metanoia.

As manhãs e noites foram de 
inspiração, capacitação e muita 
edificação com ênfase na visão 
da Igreja Multiplicadora, tendo 
como mensageiros os pastores 
Jefferson Dantas, Fernando Bran-
dão, Jamir Sbrana, Adilson Santos 
e Simmon Nascimento. Nas ma-
nhãs ocorreram ainda os seminá-
rios voltados para Igreja Multipli-
cadora com os pastores Fabrício 
Freitas, Jefferson Dantas e Flávio 
Lucius. Além desses, também 
ocorreu o seminário sobre o Pla-
no Diretor e projeto para a EBD 
com o pastor Lourenço Rega, o 
seminário Guia-me - Princípios e 
direcionamentos para líderes de 
jovens com o pastor Oseias Dias 
e o Congresso da AMUBAB com 

Brasileira, “Vivendo o Reino de 
Deus”, com Hino Oficial regido 
pela coordenadora de música 
irmã Marinete Almeida Ferreira 
da Costa, da Quarta Igreja Batista 
de Austin, e do pianista Wagner 
Carvalho, da Primeira Igreja Ba-
tista em Austin. 

Nestes dias estiveram creden-
ciados 188 mensageiros. Nossos 
preletores foram: pastor André 
Costa, da Segunda Igreja Batista 
Austin; pastor Amilton Vargas, 
executivo da Convenção Batista 
Fluminense; irmã Waldeth Mes-
quita, da Primeira Igreja Batista 
Tinguazinho; pastor André Ha-

o ministro de Música Romildo 
Cavalcanti Jr. Simultaneamente, 
ocorreu o Congresso Infantil 
nas dependências do Centro de 
Convenções, com organização 
da Igreja Batista Lindinópólis. As 
tardes foram deliberativas com a 
aprovação de todos os relatórios 
da secretaria geral, das suas ge-
rências, das organizações auxi-
liares e das instituições da CBBA.

Dezessete novas Igrejas foram 
filiadas a CBBA. São elas: Igreja 
Batista Peniel (Salvador), Igreja 
Batista Betesda, Igreja Batista 
Sinai (Ilhéus), Igreja Batista da 
Vila Izabel (Itapetinga), Igreja 
Batista Monte Gerizim (Simões 
Filho), Igreja Batista da Família 
(Camaçari), Igreja Batista em 
Pena Fiel (Tremedal), Igreja Ba-
tista Remanescente (Vitória da 

roldo, da Primeira Igreja Batista 
Palhada; e pastor Washington 
Rodrigues, da Igreja Batista Ca-
rioca.

Foram celebrações lindas e 
bem concorridas, onde pudemos 
assistir o Coral de Crianças da 
comunidade da Igreja Batista do 
Moquetá, coordenadas pela irmã 
diaconisa Margareth Senceita, os 
ministérios de Louvor das Igrejas 
e os Corais da Segunda Igreja 
Batistas de Queimados e da 
Primeira Igreja Batista de Austin. 

Durante as programações hou-
ve o Culto Missionário, dirigido 
pelo coordenador de Missões 

Conquista), Igreja Batista Semear 
(Teixeira de Freitas), Igreja Batista 
Central, Segunda Igreja Batista 
Itabatã (Mucuri), Igreja Batista 
Getsêmani (Alcobaça), Primeira 
Igreja Batista em Batinga (Ita-
nhém), Primeira Igreja Batista de 
Saúde, Igreja Batista Memorial 
(Porto Seguro), Igreja Batista 
Betel (Valença) e Primeira Igreja 
Batista em Piraí do Norte. 

A programação da Assembleia 
contou a apresentação do novo 
casal de missionários da CBBA, 
Elito e Ana, que atuarão na cida-
de de Jaguarari. Contou também 
com o lançamento do livro “Os 
Batistas em Ilhéus”, da professora 
Janete Macedo, homenagem aos 
60 anos da Associação Batista 
Grapiunense, 95 anos da UFMB 
da Bahia, homenagem em vida 

Estaduais, pastor Daniel Cunta, 
e os nossos missionários locais. 
Desses, o capelão Hospitalar 
pastor Paulo Ogg que atende 
toda a nossa Baixada Fluminense 
no Hospital Geral de Nova Igua-
çu (HGNI) e agora também na 
Maternidade Mariana Bulhões. 

A Assembleia contou também 
com atividades das organizações 
e subseções, como o Congresso 
da Ordem dos Pastores em par-
ceria com missionários da Mo-
releta Park Church, em Pretória, 
na África do Sul, coordenados 
pelo pastor Alberto Stassen, da 
Igreja Batista Rancho Novo. Na 
ocasião, realizaram eleição e de-
ram posse ao pastor José Carlos 
Lino Pinheiro, da Igreja Batista 
Nova Betel,  ao pastor José Luiz, 
da Igreja Batista Jardim Ideal e 
pares de diretoria.

A União Feminina Missio-
nária Batista Iguaçuana e suas 
Organizações também fizeram 
festa com seus relatórios anu-
ais: MCM, Amigos de Missões, 

ao pastor Carlos Antonio e pós-
tumas ao pastor Helio Lourenço 
e ao missionário pastor Gilberto 
Ferreira. 

Os órgãos auxiliares da CBBA 
realizaram suas Assembleias nos 
dias 26 de junho (Pastores, Diá-
conos, Mulheres e Educadores 
Cristãos), de 27 a 29 de junho 
(Jovens e Músicos) e 30 de junho 
(Homens), algumas delas com 
eleição de diretoria. As mulheres 
Batistas fizeram uma caminhada 
com o tema “Criança é para ser 
amada, não abusada”.

A Convenção Batista Baiana 
também elegeu sua nova diretoria 
para o biênio 2018-2020: pastor 
Adelson Augusto Brandão Santa 
Cruz (presidente), pastor José 
Roberto Amorim Lima (1º vice-
-presidente), pastor Odirlei Lima 
Carneiro (2º vice-presidente), 
Margareth Gerbase Gramacho 
Fadigas (3ª vice-presidente), pas-
tor Arnaldo Ferreira dos Santos 
(1º secretário), pastor Bruno Oli-
veira Cunha Gimenez (2º secretá-
rio) e pastor Daniel Costa Pereira 
(3º secretário). Em 2019, a 96ª 
Assembleia da CBBA ocorrerá na 
Primeira Igreja Batista em Cruz 
das Almas, de 02 a 05 de julho.

MCM Jovem e Mensageiras do 
Rei, presididas pela querida irmã 
Shirlei Carvalho, da Primeira 
Igreja Batista no Bairro Botafogo, 
auxiliada por seus pares de dire-
toria. A celebração contou com 
a mensagem bíblica proferida 
pela irmã Lindomar Ferreira da 
Silva, da Primeira Igreja Batista 
de Mesquita.

A Juventude Batista Iguaçuana 
realizou um treinamento para 
líderes com os missionários. E 
a ADIBERJ - Seção Iguaçuana, 
compreendida por muitos diá-
conos arrolados, em sua reunião, 
presidida pela diaconisa irmã 
Cléa Tavares, da Primeira Igreja 
Batista de Jardim Canaã, contou 
com a presença significativa dos 
diáconos e diaconisas da nossa 
Associação.

A ABIG agradece a todos os 
mensageiros e cooperadores que 
tem sido incansáveis no trabalho 
da expansão e manutenção da 
obra Batista em nosso município 
e em todo o território nacional.

Associação Batista Iguaçuana - RJ  
realiza 77a Assembleia anual

Convenção Batista Baiana realiza a 95a 
Assembleia em Ilhéus e elege nova diretoria

Plenária da 1° Sessão da 78° Assembleia da ABIG

Batistas baianos lotaram o Centro de Convenções de Ilhéus
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Uma Igreja destruí-
da. Uma Congre-
gação silenciada. 
Uma relação es-

tilhaçada. Ainda, assim, nos 
vales mais sombrios da vida, 
uma pequena chama pode 
iluminar o caminho para a 
cura e esperança. Essa é a 
trama e a promessa de “Deus 
não está morto: Uma Luz na 
escuridão”, novo lançamen-
to da distribuidora California 
Filmes em parceria com a 
360 Way Up.

Com data de estreia mar-
cada para 30 de agosto, o 
aguardado filme é a sequ-
ência de sucesso dos outros 
dois filmes lançados no país 
e que foram assistidos por 
cerca de mais de 10 milhões 
pessoas por todo o mundo.

Produzido pela Pure Flix, 
“Deus não está morto: Uma 
Luz na escuridão” tem como 
cenário central o incêndio 
da Igreja de Saint James, 
que devasta a Congregação 
do pastor Dave (David A. R. 
White). Diante disso, a uni-
versidade vizinha Hadleigh 
University usa a tragédia 
para tentar retirar a Igreja 
do campus. A batalha logo 
se levanta entre a Igreja e 
a comunidade, o reverendo 
Dave contra seu amigo de 
longa data Thomas Ellsworth 
(Ted McGinley), o presiden-
te da universidade, envol-
vendo também a estudante 
Keaton (Samantha Boscari-
no), membro do ministério 
da Igreja, questionando sua 
fé cristã.

“Deus não está morto: 
Uma Luz na escuridão” é 
estrelado por David A. R 
White (Deus não está Morto 
2), John Corbett (Casamen-
to Grego), Ted McGinley 
(Marr ied with Children) , 
Shane Harper (Deus não está 
Morto), Jennifer Taylor (Two 
and a Half Man), Benjamin 
Onyango (Deus não está 
Morto, Deus não está Morto 
2), Gregory Alan Williams 
(Duelo de Titãs, Greenleaf), 
com participação especial da 
lenda gospel doutora Cissy 
Houston (mãe de Whitney 
Houston), e da ganhadora 
do Oscar  Tatum O´Neal 
(Lua de Papel). O filme tem 

roteiro e direção de Micha-
el Mason, e produção de 
Michael Scott, David A. R. 
White, Elizabeth Travis, Aly-
soun Wolfe e Bitanny Yost.

Sobre “Deus não está mor-
to - Uma Luz na escuridão”: 
Com estreia marcada para 
30 de agosto nos cinemas do 
Brasil, o filme “Deus não está 

morto: Uma Luz na escuri-
dão” conta a história do pas-
tor Dave (David A.R. White). 
Responsável por uma Igreja, 
ele precisa lidar com o fato 

de que o local foi construído 
no mesmo terreno em que 
uma universidade foi incen-
diada, vivendo, assim, uma 
tragédia inimaginável.

Filme “Deus não está morto: Uma Luz na 
escuridão” estreia dia 30 de agosto no Brasil
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Petherson Costa, 
Coordenadoria de 
Capacitação e liderança da 
JBB 

Recentemente, ao ler 
um livro, fiquei muito 
intrigado com a se-
guinte citação: “Todo 

o mundo adora. A única esco-
lha que nos cabe é o que ado-
rar”. A citação é atribuída ao 
escritor David Foster Wallace, 
e foi feita pelo pastor Timothy 
Keller no livro “Encontros com 
Jesus”. Nessa parte do livro, o 
pastor Timothy Keller trabalha 
a ideia de que todo o ser huma-
no, mesmo que não se declare 
religioso, tem os seus objetos 
de adoração e neles busca um 
sentido para a vida. A beleza 
física, a realização profissional, 
o prazer, e o prestígio social 
são alguns exemplos de “deu-
ses” que prometem algum tipo 

de salvação. Ao olhar para as 
cidades, vemos altares cada 
vez mais altos para esses falsos 
deuses, e um número crescente 
de pessoas têm procurado sen-
tido para as suas vidas através 
do autodesenvolvimento nes-
sas áreas.

Em uma reportagem da BBC, 
de agosto da 2017, o jornalis-
ta Ricardo Senra apresentou 
resultados de estudos que 
apontam que há uma relação 
direta entre o crescimento do 
número de tentativas de suicí-
dio de crianças e adolescentes 
e o uso exagerado de redes 
sociais. Uma das causas é a 
baixa autoestima gerada por 
comparações com padrões de 
beleza e consumo. Informa-
ções como essa exemplificam 
um dos sintomas de uma so-
ciedade que exalta padrões 
de beleza e glamour como 
sentidos para a vida. Além 

das pressões estéticas, não é 
difícil  encontrarmos informa-
ções semelhantes relacionadas 
à carreira, vida acadêmica e  
relacionamentos afetivos, por 
exemplo. A busca do sentido 
para a vida através da reali-
zação pessoal tem produzido 
vícios, transtornos, distúrbios e 
síndromes, que  cada vez mais 
comuns nas cidades.

Como discípulos, cremos 
que viver em função de qual-
quer outra coisa além do Evan-
gelho de Cristo é desaponta-
dor e destrutivo. Como dizia 
C. S. Lewis, o pecado não se 
resume em coisas ruins, mas 
também em coisas boas co-
locadas no lugar de Deus. O 
autodesenvolvimento intelec-
tual, profissional, corporal e 
social só é saudável enquanto 
não se torna um fim em si 
mesmo. Como solução para 
esse problema humano, o 

Evangelho nos apresenta Jesus 
Cristo como o único caminho, 
o único sentido para reorientar 
os que estão cansados e so-
brecarregados pelas pressões 
pecaminosas da sociedade.

Como Igreja, precisamos 
pensar no quanto a linguagem, 
as pregações e a agenda das 
nossas Igrejas tem comunica-
do o Cristo que dá sentido a 
todas as áreas da vida. Preci-
samos nos fazer algumas per-
guntas. Temos desenvolvido 
nossas atividades eclesiásticas 
como uma fuga do cotidiano, 
ou temos promovido uma 
reflexão sobre a vida a partir 
da mensagem do Evangelho? 
Temos pregado Cristo como 
Senhor de todas as esferas 
da vida ou apenas como um 
auxiliar para as realizações 
pessoais? Temos denunciado 
apenas os pecados morais 
ou temos sido uma oposição 

a todo estilo de vida que tira 
Cristo do centro? Anunciamos 
a salvação em Cristo apenas 
como um escape do inferno 
ou como uma nova vida que 
transforma nosso olhar para 
tudo no mundo? 

O apóstolo Paulo, em suas 
cartas aos Romanos e aos Co-
lossenses, afirma que todas as 
coisas foram criadas a partir de 
Cristo; sustentam-se por Cristo 
e devem ser usadas para Cris-
to. Como nós estamos apre-
sentando o Reino de Cristo nas 
cidades? Estamos apresentado 
Cristo como um mestre que 
pode auxiliar as pessoas a atin-
girem seus objetivos de vida 
ou como o Rei que aponta 
para si mesmo como o único 
sentido da vida?

Nossos corpos, lazer, profis-
sões e conhecimento são para 
o Rei. Somente nEle encontra-
mos sentido para a vida.

O sentido 
da vida na 

cidade

A vida cristã - a vida 
de Cristo em nós - 
não é primariamente 
emocional, mas uma 

experiência de fé. Sabemos 
que fé é crer na Palavra de 
Deus sejam quais forem as 
circunstâncias. Abrão ouviu a 
Palavra de Deus e creu (Gêne-
sis 12.1-4). Ele não sabia para 
onde ia, mas sabia com quem 
ia. A garantia foi a Palavra de 
Deus. E ela continua sendo 
a nossa garantia e segurança, 
especialmente nesses tempos 
tão difíceis e conturbados. A 
Palavra de Deus é suficiente. É 
viva e eficaz para agir no cora-
ção do homem e transformá-lo 

(Hebreus 4.12). 
Permanecer em Cristo é vi-

ver pela fé. Dependemos Dele 
em todo o tempo. Só damos 
fruto se permanecermos nA-
quele que produz o fruto em 
nós. Ele diz: “Quem está em 
Mim, esse dá muito fruto, pois 
sem Mim nada podeis fazer” 
(João 15.5). O segredo de uma 
vida frutífera é estar em Cristo. 
É dEle que temos a capacidade 
de revelar o fruto. Permane-
cermos em Cristo é a certeza 
da vitória sobre as lutas do dia 
a dia. Em Cristo Jesus somos 
mais que vencedores (Romans 
8.37). Ele é a nossa alegria 
todas as manhãs, a renovação 

das nossas forças todas as tar-
des e o nosso descanso todas 
as noites.   

No texto de João 15.1-11, o 
verbo “permanecer” aparece 
12 vezes. A ênfase de Jesus 
revela a grande importância de 
estarmos nEle. Este é o ensino 
de Jesus aos Seus discípulos. 
Como Seus seguidores e servi-
dores, precisamos permanecer 
nEle e andarmos como Ele 
andou (I João 2.6). Devemos 
permanecer nEle, viver a vida 
dEle, crucificados e mortos 
com Ele (Gálatas 2.10). A vida 
de Jesus deve ser a nossa vida 
(Filipenses 1.21). Permanecer 
em Cristo é viver uma vida de 

amor, paz, longanimidade, fé, 
mansidão, domínio próprio, 
solidariedade, generosidade e 
misericórdia. É nesta mesma 
direção que o apóstolo Paulo 
ensina aos irmãos de Éfeso 
(Gálatas 5.22.23). 

Permaneçamos em Cristo 
firmados na fé em Sua sufici-
ência, em Seus ensinos e em 
Seu exemplo de vida. Sim, 
olhando para Ele como o Au-
tor e Consumador da nossa 
fé (Hebreus 12.1-2). Como 
Aquele que nos amou e a Si 
mesmo se entregou por nós 
a Deus como oferta e sacrifí-
cio em aroma suave (Efésios 
5.2). Permaneçamos em nosso 

Amigo maior, incomparável 
e insubstituível (João 15.13). 
Vivamos a Sua vida a cada dia 
nas circunstâncias mais difí-
ceis e complicadas. Na crise, 
dependamos dEle. Na dor, que 
Ele seja o nosso bálsamo, leni-
tivo e consolo. Nas decepções 
que experimentamos, que Ele 
seja o nosso descanso seguro. 
Na angústia, no cansaço e nas 
lutas diárias que Ele seja o 
nosso alívio e a nossa alegria 
para a Glória de Deus Pai! 
Sim, permaneçamos nEle, pois 
Ele assegura: “Eis que estou 
convosco todos os dias até 
a consumação dos séculos” 
(Mateus 28.20).  

Permanecer em Cristo
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Em diversos artigos que 
tenho escrito nesta Co-
luna busco demonstrar 
que o ponto central de 

toda mensagem bíblica está 
localizado em Deus e, conse-
quentemente, em seu Plano 
da Criação. Procuro demons-
trar que o Plano da Redenção 
tem como objetivo central nos 
conduzir de volta para o Plano 
da Criação. Uma pergunta fun-
damental surge com tudo isso: 
“Qual, então, a finalidade da 
criação e existência do mun-
do?”. A resposta que encontra-
mos nos estudos da Bíblia e da 
Teologia da criação é que foi 
para a Sua glória.

De fato, diversos textos bíbli-
cos corroboram e apontam para 
este ensino:

• “A todos os que são chama-
dos pelo Meu nome, e os que 
criei para Minha glória, e que 
formei, e fiz” (Is 43.7); 

• “De fazer convergir Nele, 
na dispensação da plenitude 
dos tempos, todas as coisas, 
tanto as do céu, como as da 
terra” (Ef 1.10);

• “A fim de sermos para lou-
vor da Sua glória, nós, os que de 
antemão esperamos em Cristo” 
(Ef 1.12);

• “Porque Dele, por meio 
Dele, e para Ele são todas as 
coisas. A Ele, pois, a glória eter-
namente” (Rm 11.36). 

Mas esta expressão até certo 
modo é abstrata. Como com-
preender isso? O que implica 
viver para a Glória de Deus? 
Como compreender isso na 
prática? Estas perguntas me in-

trigaram por muito tempo, pois 
gosto muito de compreender 
as coisas como de fato são e 
depois fazer a transposição para 
a prática. Até que um dia eu 
estava em casa contemplando 
a natureza e pensando em qual 
seria um dos pontos essenciais 
nos ensinos bíblicos que me 
apontariam uma resposta. De 
imediato me veio aquele ensino 
de Jesus sobre os dois grandes 
mandamentos sobre os quais 
não havia algo superior (Mar-
cos 12.29-31). Estes dois man-
damentos indicam a essência 
dos ideais de Deus para a vida. 
Aliás, se levarmos em conta 
os dez mandamentos dados 
ao povo de Deus por meio de 
Moisés (Êxodo 20.1), logo per-
ceberemos que eles se dividem 
exatamente nestas duas ênfases. 
Assim, estes dois mandamentos 
são o suprassumo dos ideais 
divinos para a vida, e poderão 
nos indicar o caminho para en-
contrarmos resposta para nossa 
pergunta.

Logo de início vemos que 
são dois mandamentos, mas, 
na realidade, são três níveis de 
relacionamentos - Deus, eu e o 
próximo. Partindo, portanto, da 
essência destes mandamentos, 
podemos concluir que viver 
para a Glória de Deus é viver 
em harmonia, comunhão e 
amor com:

• Deus;
• Comigo mesmo;
• Com o próximo.

Além disso, os dois manda-
mentos são colocados de tal 
maneira que deveremos seguir 

exatamente esta ordem. Isso 
indica, em primeiro lugar, que 
nossa vida tem diante de si o 
relacionamento primordial e 
ponto de partida de tudo que 
é o meu relacionamento com 
Àquele que me criou, e mais, 
que me redimiu - Deus. Assim, 
tenho como a primeira busca 
amar, viver em harmonia e co-
munhão com Ele.

Isso me leva, em segundo 
lugar, a buscar equilíbrio na 
autoimagem sobre mim mes-
mo. Paulo até nos ensina que 
não devemos pensar sobre nós 
mais do que convém, mas com 
equilíbrio e isso também indica 
que não devemos pensar me-
nos do que convém (Romanos 
12.3). Quando tenho dimensão 
equilibrada de quem de fato 
sou, conhecendo meus aspectos 
positivos, mas também aquilo 
em que preciso me aperfeiçoar, 
tendo, portanto, equilíbrio não 
apenas espiritual, mas emo-
cional e mental, tudo isso vai 
ser projetado no meu relacio-
namento com as pessoas. Isso 
é viver em harmonia, amor e 
comunhão comigo mesmo. 
É ter saúde total e uma vida 
resolvida. 

E isso me leva ao terceiro ní-
vel do que é viver para a Glória 
de Deus, que é o relacionamen-
to saudável com o próximo, 
vivendo com Ele em harmonia, 
comunhão e amor, como proje-
ção de como estou comigo mes-
mo. Projeto nos meus relaciona-
mentos o que eu sou - este é o 
ensino. No Projeto da Criação 
Deus indicou que não era bom 
que a humanidade vivesse só 

(Gênesis 2.18), indicando que 
o relacionamento está contido 
na natureza humana. Quando 
alguém não aprecia viver com 
os outros está, portanto, neces-
sitando rever este caminho.

Mas, confesso, ainda faltava 
mais um detalhe para encontrar 
a resposta mais ampla sobre o 
que é viver na prática para a 
Glória de Deus. Olhando um 
pouco mais para as árvores, 
para as montanhas pela janela 
da minha casa, me lembrei que 
tudo isso somente poderá ser 
vivenciado se considerarmos a 
própria criação, a natureza cria-
da. Assim, surgiu o quarto nível 
relacional - viver em harmonia 
e amor com a natureza que o 
próprio Deus criou, e isso por 
inferência, por ser o ambiente 
em que vivemos, onde expres-
samos a vida sem o qual não 
seria possível a própria vida; 
aliás, a ação humana na criação 
envolvia a gestão da natureza 
(Gênesis 1.28).

Aliás, estes quatro fatores es-
tavam presentes no momento 
da queda (Gênesis 3.1), como 
sofrendo interferência da pró-
pria queda que rompeu com os 
princípios da criação:

• Ruptura com o Criador: 
Adão e Eva queriam substituir 
Deus, desejando liberdade éti-
ca;

• Ruptura consigo mesmo ao 
ter vergonha, se esconder;

• Ruptura com o próximo ao 
lançar a culpa na mulher; 

• A Terra passa a produzir 
ervas daninhas, iniciam-se os 
dilemas ecológicos e ambien-
tais.

Vemos, assim, que a vida 
em harmonia com os ideais de 
Deus para a criação e para o ser 
humano nos leva ter harmonia 
conosco mesmos, como nosso 
próximo e com a própria nature-
za criada - a casa que Deus nos 
deu para morar e cuidar.

Quando nos convertemos ao 
Evangelho estes são os ideais 
essenciais que nortearão nos-
sa vida. Deus providenciou a 
estratégia para aprendermos 
isso por meio do discipulado 
(Mateus 28.19-20), da vivência 
na comunidade cristã - a Igreja 
-, de modo que nossa vida será 
saudável em diversos aspectos 
e seremos modelos para outros 
conhecerem a razão e sentido 
da vida conforme o Plano da 
Criação.

Ao anunciarmos a mensagem 
do Evangelho, muitas vezes 
nosso foco é o céu, as ruas 
de ouro da Nova Jerusalém e 
poderemos esquecer de que o 
Evangelho é para ser vivido des-
de já, em nosso dia a dia. Assim, 
precisamos refocalizar nossa 
mensagem para esta essência. 
Claro que este ideal de vida 
será real de modo completo na 
Nova Jerusalém, quando tudo 
será reconstruído, mas isto será 
um presente de Deus para nós.

Aqui vale lembrar um pen-
samento de Mark Twain: “Os 
dois dias mais importantes de 
sua vida são o dia em que você 
nasceu e o dia em que você des-
cobre o porquê. Que o ‘porquê’ 
da nossa história de vida seja 
reencontrar a razão essencial 
para a qual fomos criados - para 
a Glória de Deus.

Viver para a Glória de 
Deus! O que é isso?

OBSERVATÓRIO BATISTA
LOURENÇO STELIO REGA




